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 งานวิจัยเรื่องการศึกษาการแสดงเด่ียวฟลูตระดับปริญญามหาบัณฑิตชิ้นน้ี ผูวิจัยไดรวบรวม

ปญหาท่ีพบจากบทประพันธท่ีไดเลือกนํามาทําการแสดงดังตอไปน้ี 1. Fantasie in G Major for Flute 

Solo No.11 ประพันธโดย เกออรก ฟลิป เทเลมันน (Georg Philipp Telemann) 2. Flute Concerto 

in E Minor No.7 ประพันธโดย ฟรองซัวส เดอเวียน (François Devienne) 3. Introduction and 

Variations on a Theme Op.160 ประพันธโดย ฟรานซ ปเตอร ชูเบิรต (Franz Peter Schubert) บท

ประพันธท่ีไดกลาวมาน้ัน เปนท่ียอมรับและมีบรรทัดฐานในระดับปริญญามหาบัณฑิตท้ังส้ิน โดยปญหาท่ี

พบในแตละบทประพันธมีดังน้ี 1. การบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะ (Running Phrase) 

2. ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 3. การบรรเลง

ทักษะท่ีเรียกวา การบังคับล้ินซอน (Double Tonguing) 4. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับล้ิน

ซอนแบบสาม  (Triple Tonguing)  ซึ่งปญหาท่ีผูวิจัยไดพบน้ันเปนท้ังปญหาพื้นฐานและปญหาทักษะขั้น

สูงท่ีมักพบไดในทุก ๆ บทประพันธท่ีไดรับการประพันธใหแกฟลูต ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาปญหาดังกลาวมี

ความสําคัญควรไดรับการแกไขและหาแนวทางการฝกซอม ดังน้ันผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลเพื่อท่ีนํามาทํา

การวิจัยครั้งน้ีจาก การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตําราแบบฝกหัด และส่ือตีพิมพทางวิชาการ 

 จากการคนควาหาขอมูลตาง ๆ เพื่อมาเปนแนวทางการทําวิจัยน้ัน พบวาตัวผูวิจัยมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขทักษะดังกลาวสัมฤทธ์ิผลมากขึ้น และผูวิจัยยังไดรับความเห็น

จากผูเช่ียวชาญท่ีสอดคลองไปในทางเดียวกันกับผูวิจัย เรื่องวิธีการแกไขปญหา และแนวทางการฝกซอม

ปญหาตาง ๆ ท่ีพบในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา งานวิจัยเลมน้ีจะเปนสวนชวยพัฒนาวงการ

ดนตรีใหผูท่ีพบเจอปญหาในลักษณะเดียวกันกับผูวิจัย หรือผูท่ีสนใจตองการบรรเลงบทประพันธบท

เดียวกันกับผูวิจัย สามารถนําเอาวิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอมไปประยุกตใชกับตนเองไดใน

อนาคต 
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 The study on Master’s Degree Flute Solo comprises the problems found 

in the selected compositions: 1) Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 by Georg 

Philipp Telemann, 2) Flute Concerto in E Minor No.7 by François Devienne, and 3) 

Introduction and Variations on a Theme Op.160 by Franz Peter Schubert. 

 The list has been celebrated in the research of Master’s Degree. However, 

the problems arising from soloing these compositions are 1) Running Phrase, 2) Soft 

labial formation for producing high pitch, still contributing to appropriate tone, 3) 

Double Tonguing, 4) Triple Tonguing. These issues, found in both fundamental and 

advanced levels, are commonly experienced in every Flute composition. The 

researcher, hence, foresees the significance of these matters. To address the issues 

and suggested practices, this study compounds suggestions from experts, textbooks 

and exercises, and academic publications. 

 Thanks to the findings, the researcher acquires more knowledge regarding 

the problems and has guidelines for successful future practice. This study is more or 

less beneficial to Flute soloists in the future. 

 

 

 

 

 

  

Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature…………………………………………………….. Academic Year 2016 

Thesis Advisor’s signature…………………………………………………… 



 
 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยเลมนี้สําเร็จลงไดดวยดีนั้น เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก อาจารย ดร. 

พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ผูซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และคอยดูแล ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา

ปรึกษาวางระบบการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง 

สงผลใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยตระหนักถึงความเมตตาท่ีไดรับ จึงขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูง  
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 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแมท่ีไดมอบสติปญญา สอนใหทราบถึงวิธีการใช

ชีวิตใหเปนระบบระเบียบสงผลให การทํางานมีการวางแผนและมีระบบในการถายทอดขอมูล รวมถึง

คอยเปนกําลังใจและใหคําปรึกษาท่ีดีท่ีสุดเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุก ๆ ทานท่ีคอยมอบความรู ประสบการณท้ังในดาน

ดนตรี และการใชชีวิต รวมไปถึงคําแนะนําท่ีมีประโยชน โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย วรพล 

กาญจนวีระโยธิน ผูซ่ึงใหโอกาสผูวิจัยไดเรียนรู แกไข พัฒนา และใหหลักการวิธีการปฏิบัติฟลูตอยาง

ถูกตองแกผูวิจัย 

  ขอขอบพระคุณ อาจารย ธงชัย พรหมจรรย ท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีมีประโยชน และ

กําลังใจท่ีดีเสมอมา รวมไปถึงคอยชวยเหลือ แกไขทุก ๆ ปญหาท่ีผูวิจัยพบ 

  สุดทายนี้ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีคอยชวยเหลือ 

ใหกําลังใจ คําแนะนําดี ๆ และรวมเปนสวนหนึ่งกับการศึกษาตลอดจนจบหลักสูตร 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ (หลักการและเหตุผล) 

 ผูวิจัยมีความสนใจดานดนตรีตั้งแตชวงท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจึงไดสมัครเขา

รวมในกิจกรรม วงโยธวาทิตของโรงเรียน และเลือกเครื่องดนตรีประจําตัวคือ ฟลูต (Flute) ซ่ึงถือเปน

จุดเริ่มตนของการเรียนรู หาประสบการณและความรูทางดานดนตรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ฝกซอม

ดวยตนเองโดยท่ีไมทราบวาวิธีท่ีผูวิจัยกําลังปฏิบัติอยูในขณะนั้นเปนวิธีท่ีเหมาะสมและสามารถพัฒนา

ตอไปในอนาคตไดหรือไม 

 เม่ือผูวิจัยมีความตองการบรรเลงบทประพันธท่ีมีทักษะสูงข้ึนหรือบทประพันธท่ีมีทักษะ

หลากหลายมากข้ึน จําเปนตองมีแผนการซอมท่ีเปนระบบระเบียบมากกวาบทประพันธท่ัวไป  จึง

พบวาไมสามารถปฏิบัติบทประพันธนั้น ๆ ใหไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีออกมาได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการ

ท่ีจะไดรับความรู การแกไข และสามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต ภายหลังผูวิจัยเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญามหาบัณฑิตเพ่ือรับการแกไข และพัฒนาอยางตอเนื่องจากคณาจารยผูมีความเชี่ยวชาญ 

ผลปรากฏวาปญหาบางประการสามารถแกไขไปไดบาง แตยังคงพบวามีอีกหลายปญหาท่ียังคงตอง

ไดรับการแกไขเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีกวาเดิม ในงานวิจัยการศึกษาการแสดงเดี่ยวฟลูตครั้งนี้ ผูวิจัยมี

ความตองการท่ีจะนําเสนอบทประพันธตอไปนี้มาเปนตัวอยางเพ่ือทําการวิจัย ไดแก Devienne 

Flute Concerto in E Minor No.7, Telemann Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 

และ Schubert Introduction and Variations on a Theme Op.160 โดยท้ัง 3 บทประพันธมี

ทักษะท่ีคอนขางยากตองใชความสามารถจากตัวผูแสดงเปนอยางมาก ท้ังในดานของทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี ดานการตีความบทประพันธ จึงจําเปนตองมีแบบฝกหัดหรือวิธีการซอมท่ีสามารถรองรับ

กับการบรรเลงใหออกมาดีท่ีสุด และไมควรมีความผิดพลาดใด ๆ 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยไดเลือกบทประพันธจํานวน 3 บทประพันธดังท่ีไดกลาวไวแลว

ขางตน นํามาทําการวิจัยหาแนวทางแกไขปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ท่ีพบเจอ นั้นเกินขีด

ความสามารถของนักฟลูตท่ัวไป ในท้ัง 3 บทประพันธนั้น ๆ อาทิ 1. การบรรเลงโนตเพลงจํานวนมาก
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ใหตรงกับจังหวะ (Running Phrase) 2. ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคง

คุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 3. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอน 0

1 (Double Tonguing) 4. 

การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอนแบบสาม  (Triple Tonguing) ซ่ึงปญหาตามท่ีกลาวไว

นั้น สามารถพบไดในทุก ๆ บทประพันธท่ีประพันธใหแกฟลูต ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาเหลานี้วา มี

ความสําคัญและจําเปนตองศึกษาคนหาวิธีแกไข เพ่ือเปนแนวทางตอผูท่ีปฏิบัติฟลูต หรือสามารถนําไป

ประยุกตใชแกนักดนตรีเครื่องมืออ่ืนท่ีพบเจอปญหาในลักษณะเดียวกันตอไปในอนาคตได   

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและอธิบายทักษะท่ีพบโดยท่ัวไปกับบทประพันธท่ีประพันธใหแกฟลูต 

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติฟลูต 

 3. เพ่ือเปนแนวทางในการฝกซอมหรือคนหาขอมูลจากผูท่ีมีความสนใจ 

 4. เพ่ือเปนขอมูลทางงานวิชาการ 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 บทประพันธจากยุคบาโรก จํานวน 1 บทประพันธ ไดแก 

 1. Fantasie in G Major for Flute Solo No.11  

  ประพันธโดย เกออรก ฟลิป เทเลมันน (Georg Philipp Telemann) ความยาวของ

บทประพันธเปนเวลา 5 นาทีโดยประมาณ 

 บทประพันธจากยุคคลาสสิก จํานวน 1 บทประพันธ ไดแก 

 2. Flute Concerto in E Minor No.7 

  ประพันธโดย ฟรองซัวส เดอเวียน (François Devienne) แบงเปน 3 ทอน ไดแก 

Allegro, Adagio และ  Rondo Allegretto ความยาวของบ ทป ระพั น ธ เป น เวล า 25  น า ที 

โดยประมาณ 

 

 

                                           
 1 การบังคับลิ้นซอน เทคนิคข้ันสูงในการเลนเครื่องลมเปนการใชลิ้นกระดก 2 ครั้งอยาง

เร็วขณะท่ีเปาทําใหไดเสียงพิเศษ ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ , พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป 

(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 88. 
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บทประพันธจากยุคโรแมนติก จํานวน 1 บทประพันธ ไดแก 

 3. Introduction and Variations on a Theme Op.160  

  ประพันธโดย ฟรานซ ปเตอร ชูเบิรต (Franz Peter Schubert) ความยาวของบท 

ประพันธเปนเวลา 25 นาทีโดยประมาณ  

 รวมความยาวของบทประพันธตลอดการแสดงเปนเวลา 55 นาทีโดยประมาณ 

 โดยผูวิจัยตองการเรียงลําดับบทประพันธเพ่ือทําการศึกษาและแกไขทักษะท่ีเปนปญหา

ตั้งแตทักษะเบื้องตนจนกระท่ังถึงทักษะข้ันสูง ดังนี้ 

 1. Introduction and Variations on a Theme Op.160 ปญหาท่ีพบ คือ การบรรเลง

โนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะท่ีผูประพันธกําหนดไวในบทเพลง 

 2. Flute Concerto in E Minor No.7 ปญหาท่ีพบ คือ ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูง

ใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม และการบังคับลิ้นซอนแบบสาม โดยผูวิจัย

ตองการนําทักษะดังกลาวไปทําการแกปญหาในหัวขอเดียวกันกับการบังคับลิ้นซอน ท่ีพบไดในบท

ประพันธ Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 

 3. Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ปญหาท่ีพบ คือ การบรรเลงทักษะท่ี

เรียกวา การบังคับลิ้นซอน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูวิจัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะท่ีพบโดยท่ัวไปจากบทประพันธท่ีประพันธ

ใหแกฟลูต 

 2. สามารถนําวิธีการแกไขและวิธีการฝกซอมไปพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติฟลูต 

 3. เพ่ือเปนประโยชนตอผู ท่ีมีความสนใจหรือผู ท่ีสืบคนขอมูลเก่ียวกับบทประพันธ

ดังกลาว 

 4. แนวทางการแกไขปญหาท่ีผูวิจัยคนความานั้น สงผลใหผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชแกไข

ปญหาไดจริง 

 5. เพ่ือเปนขอมูลทางงานวิชาการ 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และบทวิเคราะหวรรณกรรม 

 

 เนื้อหาภายในบทนี้ผูวิจัยกลาวถึงสิ่งท่ีไดไปทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล

โดยรวมท่ีเก่ียวของกับบทประพันธท่ีนํามาทําการแสดงท้ังดานประวัติของนักประพันธ ทักษะท่ีโดด

เดนท่ีมีความสําคัญของแตละบทประพันธ และโครงสรางของบทประพันธ รวมไปถึงอธิบาย

ความหมายของคําศัพทท่ีใชกํากับการอัตราจังหวะของบทประพันธ และปญหาอุปสรรคท่ีพบเจอ

ในขณะฝกซอม เพ่ือท่ีขอมูลเหลานี้สามารถเปนสวนชวยในการตีความ ใหการบรรเลงบทประพันธ  

นั้น ๆ ออกมาไดอยางสมบูรณแบบท่ีสุด เนื้อหาดังกลาวสามารถแบงตามบทประพันธไดดังนี้ 

 

Introduction and Variations on a Theme Op.160 ประพันธโดย Franz Peter Schubert  

 ประวัติของผูประพันธ 

 ฟรานซ ปเตอร ชูเบิรต 1

1 (Franz Peter Schubert) เกิดเม่ือวันท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 

1797 ณ เมืองลิชเท็นทาล (Lichtenthal) ใกลกับกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ชูเบิรตไดเริ่มเรียน

ดนตรีครั้งแรกโดยไดรับการสอนใหเลนไวโอลินเปนเครื่องดนตรีชิ้นแรก โดยพอของตัวเขาเอง คือ 

ฟรานซ เธโอดอร ชูเบิรต (Franz Theodor Schubert) ผูซ่ึงเปนครูสอนในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง 

และในขณะเดียวกันนี้ ชูเบิรตยังไดเรียนเปยโนจากพ่ีชายของเขา คือ ฟรานซ อิกนาช ชูเบิรต (Franz 

Ignaz Schubert) ชูเบิรตไดเรียนเปยโนกับพ่ีชายของเขาในระหวางป ค.ศ. 1808-1813 และตอมาได

เขารวมเปนนักรองประสานเสียงประจําวิหารหลวงแหงกรุงเวียนนา และไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนฝกหัด

นักรองในวิหารและราชสํานัก StadtKonvikt และมี อันโตนิโอ ซาลีเยรี (Antonio Salieri) ซ่ึงเปน

ผูอํานวยการวงดนตรีประจําราชสํานัก และเปนครูท่ีคอยสอนชูเบิรต ตลอดการเรียนในสถานท่ี

                                           
 

1 สรุพงษ บุนนาค, ดนตรีแหงชีวิต, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: สารคดีในนามบริษัทวิริยะ

ธุรกิจ จํากัด, 2549), 137. 
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ดังกลาว ชูเบิรตไดเริ่มประพันธเพลงสําหรับเปยโนตั้งแต ค.ศ. 1810 และไดรับอิทธิพลอยางมากจาก 

โมสารท (Mozart) ในการประพันธบทเพลงประเภทซิมโฟนี22 (Symphony) 

 ในป ค.ศ. 1822 สุขภาพของ ชูเบิรตทรุดโทรมลงมาก แตยังคงสามารถประพันธชิ้นงานท่ี

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการเขาใกลความตาย สุดทายแลวชูเบิรตเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1828 และรางของชูเบิรตถูกฝงใกลกับหลุมฝงศพของโมสารท ตามคําขอสุดทายของตัวเขาเอง 

สาเหตุเพราะ ชูเบิรตมีความประทับใจและชื่นชมผลงานของโมสารทมาโดยตลอด และผลงานของ   

โมสารทยังมีอิทธิพลตอผลงานของชูเบิรตดวยเชนกัน แตผลงานของชูเบิรตยังคงมีเอกลักษณของตน

ในการประพันธ คือ เนนแนวทํานองท่ีคลายเสียงรองแนวประสานเสียง และเปลี่ยนบันไดเสียงอยาง

เดนชัดทันทีทันใด และเปลี่ยนอารมณจากความบางเบา นุมนวลไปสูความดัง กระแทกกระท้ันอยาง

ฉับพลันตามลักษณะผลงานของเบโทเฟน (Beethoven)  

 บทวิเคราะหวรรณกรรม 

 บทประพันธท่ีนํามาวิจัยในลําดับท่ีหนึ่ง  คือ Introduction and Variations on a 

Theme บทประพันธบทนี้ ชูเบิรต ไดรับแรงบันดาลใจจากชุดเพลงรอง3

3 (Song Cycle) จํานวน 20 

บทเพลง ชื่อ ดีเชินเนอ มึลเลอริน (Die schone Mullerin) จากบทกวีของ วิลเฮลม มึลเลอร 

(Wihelm Müller) โดยนํามาเรียบเรียงในสังคีตลักษณ ทํานองหลักและการแปร (Theme and 

Variations form) สําหรับฟลูตและเปยโน ชูเบิรตไดประพันธบทประพันธดังกลาวข้ึนพรอมกับไดรับ

การปรับปรุงแนวทํานองของฟลูตใหมีความซับซอนมากข้ึน การเพ่ิมปริมาณตัวโนตใหมากข้ึนเพ่ือให

นักฟลูตไดมีโอกาสแสดงความสามารถ โดยผูท่ีชวยพัฒนาแนวฟลูตใหมีทักษะท่ีซับซอนมากข้ึนคือ

                                           
  2 ซิมโฟนี บทเพลงท่ีประพันธข้ึนเพ่ือบรรเลงโดยวงออเคสตราสวนมากจะมี 4 ทอน ดูใน 

ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 

652.    

 3 ชุดเพลงรอง ประเภทของบทเพลงรองเด่ียวขนาดใหญประกอบดวยหลายเพลงหรือ

หลายทอนสั้น ๆ ท่ีมีเนื้อหาและความคิดสอดคลอง เปนเรื่องราวเดียวกันแตละเพลงมีความสมบรูณใน

ตัวเอง และมีลักษณะพิเศษเฉพาะอาจบรรเลงประกอบดวยเปยโนหรือวงดุริยางคก็ได เปนท่ีนิยมใน

คริสตศตวรรษท่ี 19 เบโทเฟนเริ่มแตงชุดเพลงรองเปนคนแรกในป ค.ศ.1816 ใชชื่อวา An die ferne 

Geliebte หลังจากนั้นนักแตงเพลงชาวเยอรมันท่ีแตงชุดเพลงรองเชน ชูเบิรต ชูมันน มาเลอร เชิน

แบรก นักแตงเพลงนอกสายออสเตรียเยอรมันท่ีแตงชุดเพลงรองเชนกันคือ โฟเร ดโวชาค เดอบุสซี มู

ซอรกสกี บริตเตน ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 289.  
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เพ่ือนสนิทของชูเบิรต ชื่อ เฟอรดินานด บอกเนอร (Ferdinand Bogner) ซ่ึงเปนนักฟลูต และ

อาจารยสอนฟลูตท่ีวิทยาลัยดนตรีแหงกรุงเวียนนา บทประพันธดังกลาวประพันธแลวเสร็จในเดือน

มกราคม ค.ศ. 1824 บทประพันธชิ้นนี้ถือไดวาเปนผลงานชิ้นเดียวท่ี ชูเบิรตไดประพันธใหสําหรับฟลูต 

และมีทํานองท่ีไพเราะจากทํานองของชุดเพลงรอง มีการใชทักษะในการบรรเลงท่ีตองใชความสามารถ

เปนอยางมากท้ังในระบบนิ้วของแนวเปยโน และแนวทํานองท่ีบรรเลงโดยฟลูต ตองใชความสามารถ

ท้ังจากนักฟลูต และนักเปยโนในการออนซอมเบิล 4

4 (Ensemble) จึงนับวาเปนบทประพันธท่ีมีความ

ทาทายความสามารถท้ังตัวนักฟลูต และตัวนักเปยโนเอง 

 บทประพันธบทนี้นํามาเรียบเรียงในสังคีตลักษณทํานองหลักและการแปร ซ่ึงชูเบิรตได

เพ่ิมชวงนํา 5

5 (Introduction) เขามาในชวงหองเพลงท่ี 1-37 ในบันไดเสียง E Minor และเครื่องหมาย

ประจําจังหวะ 4/4 ดังภาพท่ี 1 และตอดวยทํานองหลักของบทประพันธท่ีนําบรรเลงในแนวของ

เปยโน กอนท่ีภายหลังมีการย้ําทํานองเดิมโดย ฟลูต และเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4  ดังภาพท่ี 2 

ตอดวยการนําทํานองหลักดังกลาวไปแปร อีก 7 ครั้ง ซ่ึงแตละครั้งมีระดับความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ท้ัง

ในแงของปริมาณตัวโนตท่ีมีจํานวนมากข้ึนในแตละจังหวะ และบรรเลงอยูในจังหวะท่ีเร็วข้ึน สามารถ

นําบทประพันธบทนี้มาวิเคราะหใหอยูภายในตารางท่ี 1 ไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหโครงสรางบทประพันธ Introduction and Variations on a Theme 

ชวงนาํ ธีม การ

แปรที ่

1 

การ

แปรที่

2 

การ

แปรที ่

3 

การ

แปรที ่

4 

การ

แปรที ่

5 

การ

แปรที ่

6 

การ

แปรที่ 

7 

หองเพลง 1-37 1-32 1-25 1-23 1-24 1-24 1-24 1-86 1-86 

บันไดเสียง e* 

 

e, E* e, E e, E E, E e, E e, E E, E E, E 

                                           
 4 วงดนตรี เปนคําหลวม ๆ ท่ีใชเรียกวงดนตรีท่ีประกอบดวยเครื่องดนตรีอะไรก็ได มีนัก

ดนตรีก่ีคนก็ไดไมมีมาตรฐานในการกําหนดเครื่องดนตรีและจํานวนนักดนตรี ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ

, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 97.  

 5 ชวงนํา ชวงเตรียมเพ่ือนําเขาสูตอนแรกของบทเพลง ดูใน เรื่องเดียวกัน, 148. 

 e* แทนบันไดเสียง E Minor 

 E* แทนบันไดเสียง E Major 
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ภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีเปนบทนํา (Introduction) ของบทประพันธ 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีเปนธีม ของบทประพันธซ่ึงนําบรรเลงในแนวของเปยโน ในหอง

เพลงท่ี 1 และกอนท่ีภายหลังมีการย้ําธีมเดิมโดย ฟลูต ในหองเพลงท่ี 9 
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 การแปรครั้งท่ี 1 อยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4 สามารถแยกการแปรครั้งนี้ได

อยางชัดเจน โดยอยูในสังคีตลักษณสองตอน 6

6 (Binary Form) โดย ทอน A อยูในบันไดเสียง E Minor 

ในแนวของฟลูต บรรเลงอัตราสวนเขบ็ต 3 ชั้น และมีการเปลี่ยนบันไดเสียงในทอน B ไปอยูใน   

บันไดเสียง E Major และแปรอัตราจังหวะในแนวของฟลูต ใหกลายเปนอัตราจังหวะเขบ็ต 3 ชั้น 6 

พยางค โดยใหฟลูตบรรเลงทํานองใหเสียงตอเนื่อง 7

7 (Legato) ทําใหทํานองมีความไพเราะลื่นไหลดัง

ภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางทอน A ในหองเพลงท่ี 1 และทอน B ในหองเพลงท่ี  

 17 ของการแปรครั้งท่ี 1 

 

                                           
 6 สังคีตลักษณสองตอน รูปแบบการประพันธเพลงท่ีมี 2 ตอน คือตอน A และตอน B แต

ละตอนมีการเสนอความคิดท่ีสมบูรณในตัว มักมีเครื่องหมายซํ้าใหเลน 2 เท่ียวในแตละตอนกุญแจ

เสียงเริ่มดวยโทนิก และเปลี่ยนเปนโดมินันทหรือกุญแจเสียงใกลเคียงในชวงทายของตอนแรกแลว

เปลี่ยนกลับไปกุญแจเสียงโทนิกตอนทายเพลง ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพท 

ดุริยางคศิลป, 32. 

 7 เรียบ หมายถึง ใหเลนเสียงตอเนื่อง ดูใน เรื่องเดียวกัน, 165. 



9 

 

 

 การแปรครั้งท่ี 2 อยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4 อยูในบันไดเสียง E Minor และ

เปลี่ยนบันไดเสียงเชนเดิมในทอน B ใหอยูในบันไดเสียง E Major เริ่มการแปรดวยอัตราจังหวะเขบ็ต 

3 ชั้นเชนเดียวกัน แตสลับใหแนวของเปยโนเริ่มบรรเลงกอน เปนการบรรเลงทํานองในมือซายดวย

ทักษะการเลนชวงคู 88 (Octave) ทําใหมวลเสียงมีความหนาแนนบรรเลงอยูในความดัง และยังสงผล

ใหทํานองดูมีความดุดันเพ่ิมมากยิ่งข้ึนดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 4  แสดงใหเห็นถึงการเริ่มทํานองโดยทักษะการเลนชวงคู 8 ในมือซายของเปยโนในหอง 

  เพลงท่ี 1 และมีการเปลี่ยนบันไดเสียงในทอน B หองเพลงท่ี 17 ของการแปรครั้งท่ี 2 

 

 การแปรครั้งท่ี 3 อยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4 การแปรครั้งนี้ไดมีการเปลี่ยน

บันไดเสียงใหมาอยูในบันไดเสียง E Major ท้ังทอน A และทอน B โดยให ฟลูต บรรเลงทํานองอยูใน

ความเบา และใหเลนเสียงตอเนื่องกัน อยางออนไหวผอนคลายไพเราะคลายกับเสียงรอง ราวกับวาอยู

ในการบรรเลงท่ีชาพอสมควร แตในความเปนจริงแลวจังหวะยังคงเทาเดิมกับการแปรครั้งท่ี 2 ท่ีผาน

                                           
 8 ชวงคูแปด ชวงเสียงระหวางโนตตัวหนึ่งไลสูงข้ึนหรือตํ่าลงตามลําดับจนถึงโนตท่ีมีชื่อ

เดียวกันนั้น ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 210. 
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มา ซ่ึงทําใหรับรูไดถึงความแตกตางอยางสิ้นเชิงหากเปรียบเทียบกับ การแปรครั้งท่ี 2 ท่ีผานมาดังภาพ

ท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 5  แสดงใหเห็นถึง ท้ังทอน A ในหองเพลงท่ี 1 และทอน B ในหองเพลงท่ี 17 บรรเลงใน 

  บันไดเสียง E Major และการบรรเลงของฟลูต ดวยความเบาและใหเลนเสียงตอเนื่องกัน  

  โดยมีแนวเปยโนคอยบรรเลงประสาน 

 

 การแปรครั้งท่ี 4 อยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4 และกลับมาใชบันไดเสียง E 

Minor ในทอน A และเปลี่ยนบันไดเสียงในทอน B ใหอยูในบันไดเสียง E Major ดังเดิม โดยใหเปยโน

เปนตัวบรรเลงทํานอง ซ่ึงในการบรรเลงครั้งนี้ เปยโนไดใชทักษะการบรรเลงอัตราจังหวะเขบ็ต 3 ชั้น 

6 พยางคในมือขวา โดยในขณะเดียวกันนั้นทางมือซายกลับบรรเลงในรูปแบบของอัตราจังหวะ

ธรรมดา9

9 (Simple time) ซ่ึงนับวาเปนทักษะท่ีคอนขางยากสําหรับนักเปยโนท่ีจะบรรเลงไปพรอมกัน

                                           
 9 อัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะท่ีหนวยจังหวะสามารถแบงออกเปน 2 สวนเทากัน 

ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 283. 
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ท้ัง 2 มือ ตอมาทํานองท่ีเปนจังหวะปกติท่ีถูกบรรเลงโดยมือซายของเปยโนถูกยายใหไปเลนโดยฟลูต

ดังภาพท่ี 6 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงใหเห็นถึง การกลับมาบรรเลงในบันไดเสียง E Minor ในทอน A หองเพลงท่ี 1 และ  

 เปลี่ยนไปในบันไดเสียง E Major ในทอน B หองเพลงท่ี 17 และทักษะท่ีมีความ 

 สลับซับซอนของแนวเปยโนระหวางมือซายและมือขวา 

 

 การแปรครั้งท่ี 5 อยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4 ในการแปรครั้งนี้ผูประพันธได

สลับให ฟลูต บรรเลงในบันไดเสียง E Minor ในลักษณะใหเลนเสียงเชื่อมกันในอัตราจังหวะเขบ็ต 3 
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ชั้น 6 พยางค 2 จังหวะ สลับกับเขบ็ต 4 ชั้น 8 พยางค 2 จังหวะสลับกันไป ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีตอง

ใชความสามารถอยางมากเนื่องจากนักฟลูต ตองบรรเลงจํานวนตัวโนต 6-8 ตัวตอ 1 จังหวะตลอดการ

แปรครั้งนี้ ท้ังยังตองบรรเลงโนตดังกลาวดวยเครื่องหมายเชื่อมเสียง 10

10 (Slur) ปราศจากการกระแทก

เสียงตลอดการบรรเลง และเรื่องการควบคุมปริมาณลมในการบรรเลงเพราะ แตละวรรคตอนคอนขาง

ใชปริมาณลมในการเปาปริมาณมากสงผลใหการแปรครั้งนี้ ตองใชความสามารถมากท่ีสุดตองอาศัย

ทักษะจากนักฟลูตอยางมากในการบรรเลง และตอมาในทอน B ไดเปลี่ยนบันไดเสียงไปอยูใน    

บันไดเสียง E Major ดังเชนการแปรกอนหนาดังภาพท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 7 แสดงใหเห็นถึงการแปรครั้งท่ี 5 ฟลูต บรรเลงทํานองเสียงตอเนื่องดวยอัตราจังหวะเขบ็ต  

 3 ชั้น 6 พยางค และเขบ็ต 4 ชั้น 8 พยางค ในหองเพลงท่ี 1 

 

 การแปรครั้งท่ี 6 ผูประพันธไดเปลี่ยนจังหวะใหอยูในเครื่องหมายกําหนดจังหวะ 3/8 อยู

ในบันไดเสียง E Major ท้ังทอน A หองเพลงท่ี 1และทอน B หองเพลงท่ี 39 โดยใหเปยโนเปนทํานอง

หลักเริ่มตนการบรรเลง ดังภาพท่ี 8 

                                           
 10 เครื่องหมายเชื่อมเสียง เสนโคงท่ีพาดจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งมีผลทําให

โนตมีเสียงติดตอกันตั้งแตโนตตัวแรกจนถึงโนตตัวสุดทาย ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรม

ศัพทดุริยางคศิลป, 286. 
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ภาพท่ี 8 แสดงถึงเปยโนบรรเลงทํานองหลักในมือขวา หองเพลงท่ี 1 

 

 การแปรครั้งท่ี  7 อยู ในเครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 การแปรครั้งสุดทายของ        

บทประพันธบทนี้ ยังคงอยูในบันไดเสียง E Major ท้ังทอน A และทอน B ในชวงท่ีกําลังจบการ

บรรเลงผูประพันธไดใหท้ังฟลูต และเปยโนบรรเลงไปพรอมกันในลักษณะเพลงมารช สังเกตไดจากใน

แนวทํานองของฟลูต และมือขวาของเปยโนดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 แสดงใหเห็นถึงฟลูต และเปยโนบรรเลงไปพรอมกันในลักษณะเพลงมารช ในบันไดเสียง  

 E Major ในหองเพลงท่ี 1 

 

 ทักษะการบรรเลงท่ีสําคัญ 

 เนื่องดวยบทประพันธบทนี้ ไดรับการประพันธมาในสังคีตลักษณทํานองหลักและการ

แปรจึงสงผลใหทักษะท่ีพบเจอมีความสลับซับซอนสะสมข้ึนอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในเรื่องของตัวโนต

ท่ีมีปริมาณมากข้ึนจากเดิมตัวโนต 1 ตัว ภายใน 1 จังหวะกลายมาเปนตัวโนต 12 หรือ 16 ตัว ภายใน 

1 จังหวะ และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรเลงคือ ลักษณะทางกายภาพของมือ นิ้วมือ ขอศอก 

และหัวไหลท่ีไมเหมาะสม อาจเกิดจากการเกร็งบริเวณกลามเนื้อสวนตาง ๆ ท่ีไดกลาวไปแลวทําให

เปนอุปสรรค สงผลใหเกิดปญหาคือ ไมสามารถบรรเลงตัวโนตไดครบท้ังหมดทุกตัวภายในจังหวะท่ีนัก

ประพันธไดกําหนดมาแลว  
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 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธ 

 เนื่องดวยนักฟลูตสวนใหญมักพบเจอปญหาดังกลาวคือ การท่ีไมสามารถบรรเลงโนตได

ครบทุกตัวใหตรงกับจังหวะตามท่ีผูประพันธไดกําหนดมาแลวนั้น สาเหตุเพราะมาจากฟลูตเปนเครื่อง

ดนตรีท่ีมีหนาท่ีขับเคลื่อนทํานอง และดวยลักษณะทางกายภาพของฟลูตมีหลายปุมกด มีความ

คลองตัวสูงในการบรรเลง จึงไมเปนท่ีนาแปลกใจท่ีนักประพันธสวนใหญไดประพันธตัวโนตในแตละ

บทประพันธแกฟลูตใหมีจํานวนมาก และใชความเร็วผสมกับสัดสวนโนตท่ีหลากหลายเปนตัวกําหนด

ในการบรรเลง จึงสงผลใหนักฟลูตสวนใหญเกิดอาการเกร็งขณะฝกซอมท่ีตองใชเวลานานสงผลอาจทํา

ใหเกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังข้ึนไดในอนาคต หรือหากเลวรายกวานั้นอาจเกิดอาการเกร็งข้ึนไดในขณะ

ทําการแสดง ตามท่ีผูวิจัยไดชี้แจงปญหาดังกลาวนั้น จึงเห็นควรนําบทประพันธดังกลาวมาเปน

ตัวอยางเพ่ือทําการศึกษาหาวิธีการฝกซอม และแกปญหาดังกลาวเพ่ือท่ีสามารถนําไปปรับใชกับ    

บทประพันธชิ้นอ่ืน ๆ ท่ีมีทักษะคลายกันไดอีกดวย 

 

Flute Concerto in E Minor No.7 ประพันธโดย François Devienne  

 ประวัติของผูประพันธ 

 ฟรองซัวส เดอเวียน (François Devinne) 11

11 เปนนักประพันธชาวฝรั่งเศสเกิดวันท่ี 31 

มกราคม ค.ศ. 1759 ณ เมืองจอยนวิลล (Joinville) ในเขตจังหวัด โอต มารน (Haute Marne) 

ประเทศฝรั่งเศส เดอเวียนไดรับการเลี้ยงดูโดยพ่ีชายของเขา ภายหลังไดเขามาเปนนักดนตรีประจํา

ราชวงศของพระคารดินัลเดอโรฮัน เครื่องดนตรีท่ีเขาเลนคือ ฟลูต ในชวงเวลาดังกลาวนี้เขามีความ

โดดเดนอยางยิ่ง สามารถสรางความประหลาดใจในการประพันธแนวการบรรเลงประกอบ โดยใช 

กลุมเครื่องลมไม (Wind Instrument) โดยท่ี เดอเวียนเปนคนเดี่ยวฟลูตขณะท่ีเขามีอายุเพียง 10 

ขวบ และในขณะเดียวกันเขาสามารถเลนบาสซูน (Bassoon) ไดเปนอยางดีเชนกัน อาจารยคนแรกท่ี

สอน ฟลูต ใหเขา คือ มิเชลว บลาเว็ต (Michael Blavet) ตอมาเขาไดมีโอกาสข้ึนมาดูแลวงดนตรีของ 

Gardes Suisses หรือเรียกวา Band of the Gares suisses และวงดนตรี  Orchestra of the 

Concert Spiritual โดยเขาไดเลนเครื่องดนตรี ฟลูต และรวมดวยกับนักดนตรีชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงของ

ประเทศฝรั่งเศส 

                                           
 11 Patricia Ahmad, The Flute Professors of The Paris Conservatoire from 

Devienne to Taffanel, 1795-1908 (Texas: North Texas State University, M.A., 1980) , 

8. 
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 ดวยความสามารถท่ีเปนเลิศของ เดอเวียนนั้นมีลักษณะคลายคลึงกับ โมสารท โดย

วัตถุดิบท่ีนํามาใชเคลื่อนแนวทํานองมักจะใชบันไดเสียงเปนตัวเคลื่อนทํานอง หรือใชตัวโนตมาเรียงตัว

กันมากกวาจะใชแบบข้ันคูในลักษณะผลงานของ โมสารท แตอยางไรก็ตามผลงานของท้ัง 2 นัก

ประพันธ มีความคลายคลึงกันอยางมากเขาจึงไดรับการขนานนามวา โมสารทแหงฝรั่งเศส (France 

Mozart) สําหรับ เดอเวียนมีบันทึกวา ไดทําการแสดงฟลูต และบาสซูน ท้ังผลงานท่ีตนเองประพันธ

และจากนักประพันธทานอ่ืน ๆ รวมแลวถึง 39 ครั้ง 

 ภายหลัง เดอเวียน ไดเปนนัก บาสซูนประจําของ Orchestra of the Theater de 

Monsieur ในป ค.ศ. 1788 สวนชวงกอนหนานี้ในชวงป ค.ศ. 1784 เดอเวียนไดเปนนักฟลูต ประจํา

วง Loge Olympique Orchestra ตอมาในป ค.ศ. 1793 เดอเวียนไดข้ึนมาเปนผูดูแลวง Band of 

the Garde national ดวยการข้ึนมาควบคุมดูแลวงดังกลาวนั้น สงผลให เดอเวียนไดเขามาดูแลและ

บริหารสถาบันดุริยางคศิลปแหงกรุงปารีส  

 เดอเวียน ไดถูกเชิญใหมาเปนครูสอน ฟลูต คนแรกท่ีสถาบันดุริยางคศิลปแหงกรุงปารีส 

(Paris Conservatory) อีกดวย เขาไดทําหนาท่ีดังกลาวจนกระท่ังวันท่ี 5 กันยายน ค.ศ. 1803     

เดอเวียน เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่งใกลกับกรุงปารีส ภายหลังผูท่ีมาเปนผูอํานวยการสถาบัน    

ดุริยางคศิลปแหงกรุงปารีส คือ Joseph Guillou ซ่ึงเปนศิษยของเขานั่นเอง 

ผลงานโดยสรุปของเขา มีงานประพันธมากกวา 300 ชิ้นงาน อาทิ 

 - Concertos Flute 12 ผลงาน และ 3 ใน 12 ผลงานนี้ อยูในบันไดเสียง Minor และ 1 

ใน 3 ผลงานทางบันไดเสียง Minor นี้ ผลงานท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ Concerto for Flute in 

E Minor บทดังกลาวท่ีผูวิจัยเลือกนํามาทําการวิจัยนั้นเอง  

 - ซิมโฟนี  

 - อุปรากร (12 ผลงาน) 

 - 84 Duets Trios and quartets for different ensembles 

และอีกผลงานท่ีมีประโยชน และมีอิทธิพลตอนักฟลูตในรุนตอ ๆ มาคือ เดอเวียน ไดเขียนตําราเรียน

ใหนักฟลูต ชื่อวา “Nouvelle Méthode Théorique et Pratique pour la Flûte” โดยในปตอมา

ตําราสําหรับ ฟลูตเลมนี้ไดกลายเปนแบบเรียนสําคัญสําหรับนักฟลูตในสถาบันดุริยางคศิลปแหงกรุง

ปารีส 12

12 

 บทวิเคราะหวรรณกรรม 

 บทประพันธท่ีนํามาวิจัยในครั้งนี้คือ Flute Concerto in E Minor No.7 บทนี้เปนการ

บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวโดยบรรเลงประชันไปพรอม กับวงออรเคสตรา ประกอบดวย 3 ทอน โดยมี

                                           
 12 Ibid., 14. 
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ลักษณะของอัตราจังหวะคือ เร็ว ชา เร็ว ตามลําดับทอนท่ี 1 ทอนท่ี 2 และทอนท่ี 3 ในการวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยไดนําท้ัง 3 ทอนมาทําการวิเคราะห ซ่ึงฉบับ (Edition) ท่ีผูวิจัยนํามาทําการวิจัยครั้งนี้ไดถูก

เปลี่ยนแปลงในแนวการบรรเลงประกอบ โดยวงออรเคสตราขนาดใหญ เปลี่ยนมาเปนการบรรเลง

ประกอบโดย เปยโน (Piano) และผูท่ีไดทําการแกไขในแนวของฟลูตคือ ชอง-ปแอร รัมปาล (Jean – 

Pirre Rampal)13

13  

 Flute Concerto in E Minor No.7 บทนี้ประกอบดวย 3 ทอน กลาวคือ อัลเลโกร, อะ

ดาโจ และ รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต (Rondo allegretto; Poco moderato) ตามลําดับ 

ซ่ึงผูประพันธ คอนแชรโต 1 4

14 (Concerto) บทนี้ คือ ฟรองซัวส เดอเวียน โดยประพันธไวในชวง ค.ศ. 

1787 และถูกจัดเปนคอนแชรโตสําหรับ ฟลูต ท่ีดีท่ีสุดท่ีเดอเวียน ไดประพันธข้ึน และไดรับความนิยม

มากท่ีสุดในบรรดาผลงานประเภท คอนแชรโต ท้ังหมดของ เดอเวียน 

 ในใจความนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงเพียง ฉบับท่ีไดรับการเปลี่ยนมาบรรเลงโดย ฟลูต และมี

เปยโน เปนเครื่องรวมแสดงเทานั้น Flute Concerto in E Minor ซ่ึงรวมความยาวท้ัง 3 ทอนเปน

เวลา 25 นาที ภายในแตละชวงเพลงสามารถวิเคราะหออกมาเปนแผนภูมิตารางท่ี 2 ไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสัดสวนของบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 

อัลเลโกร อะดาโจ รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โม

เดราโต 

หอง

เพลง 

1-266 1-46 1-237 

บันได

เสียง 

E Minor G Major G Major 

 

 อัลเลโกร หมายถึง อัตราจังหวะเร็ว ความยาวของบทประพันธประมาณ 10 นาที 

จํานวน 266 หองเพลง บรรเลงอยูในบันไดเสียง E Minor และเครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 จัดอยู

                                           
 13 ชอง-ปแอร รัมปาล นักฟลูตชาวฝรั่งเศสท่ีมีชื่อเสียงของยุคศตวรรษท่ียี่สิบ อยูในชวง

เวลาเดียวกับรัชสมัยของรัชกาลท่ี 7-9 แหงกรุงรัตนโกสินทรเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการเลนบทเพลงท่ี

แตงในคริสตศตวรรษท่ี 18 ถือเปนบรมครูดานการเปาฟลูต ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรม

ศัพทดุริยางคศิลป, 251. 

 14 คอนแชรโต, บทบรรเลงประชัน รูปแบบของบทเพลงท่ีใหเครื่องดนตรีเดี่ยวบรรเลง

ประชันกับวงดุริยางค มักมี 3 ทอนในอัตราเร็ว-ชา-เร็ว ดูใน เรื่องเดียวกัน, 64. 
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ใน สั ง คี ต ลั ก ษ ณ ดั บ เบิ ล เอ ค ซ เป อ สิ เชิ น โซ น าต า 15

15 (Sonata Double Exposition Form)  

ประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ ดังนี้ ตอนนําเสนอครั้งท่ี 1 และตอนนําเสนอครั้งท่ี 2 และตอนพัฒนา 16

16 

(Development) และตอนยอนความ17

17 (Recapitulation) ดังตารางท่ี 3 ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงสัดสวนของบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 ในทอน อัลเลโกร 

                              1                                              2                         3 

ตอนนําเสนอครั้งท่ี 1 ตอนนําเสนอครั้งท่ี 2 ตอนพัฒนา ตอนยอนความ 

หองเพลง  

1-38 

หองเพลง  

39-134 

หองเพลง  

135-217 

หองเพลง  

218-266 

 

 ตอนนําเสนอครั้งท่ี 1 หมายถึงชวงนําเสนอวัตถุดิบท่ีนํามาประพันธ และความคิด

สรางสรรคจากผูประพันธ บรรเลงโดยวงออรเคสตรา ตั้งแตหองเพลงท่ี 1 - 38  แตในฉบับนี้ไดถูก

เปลี่ยนมาบรรเลงโดย เปยโน ดังภาพท่ี 10 และตอมาเปดโอกาสให นักฟลูต ไดมีโอกาสอุนเครื่อง

ดนตรี โดยการบรรเลงควบคูไปกับแนวของไวโอลินท่ี 1 หรือการบรรเลงในมือขวาของนักเปยโน ใน 

ทํานองท่ี 2 ของตอนนําเสนอท่ี 1 ในบันไดเสียง E Major ดังภาพท่ี 11 และนักฟลูต เริ่มบรรเลง

ทํานองเพลง (Melody)   ในธีมท่ี 1 ของ ตอนนําเสนอท่ี 2 ในบันไดเสียง  E Minor สามารถเห็นได

จากภาพท่ี 12 

 

                                           
 15 ตอนนําเสนอซอน พบในทอนแรกของเพลงประเภทคอนแชรโตมีการซํ้าตอนนําเสนอ

ในสังคีตลักษณโซนาตาวงดุริยางคบรรเลงตอนนําเสนอครั้งท่ี 1 โดยไมมีเครื่องดนตรีเดี่ยวและเม่ือ

บรรเลงตอนนําเสนอครั้งท่ี2 ก็จะมีเครื่องดนตรีเดี่ยวเขามาดวย ดูใน  ณัชชา โสติยานุรักษ , 

พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 88. 

 16 ตอนพัฒนา ตอนสําคัญตอนหนึ่งในเพลงเปนตอนท่ีนําเนื้อหาของตอนกอนหนานั้นมา

พัฒนาในแงของทํานอง จังหวะ และเสียงประสาน รวมถึงการเปลี่ยนกุญแจเสียงอยางอิสระ ดูใน เรื่อง

เดียวกัน, 77. 

 17 ตอนยอนความ ตอนสําคัญของสังคีตลักษณโซนาตาเปนตอนสุดทายท่ีนําทํานองหลัก

ท้ังสองกลับมาเสนอในกุญแจเสียงโทนิก ดูใน เรื่องเดียวกัน, 253. 
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ภาพท่ี 10 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีเปยโนเริ่มบรรเลงบทประพันธ 

 

 
ภาพท่ี 11 แสดงถึงชวงท่ี นักฟลูต ไดบรรเลงเพ่ืออุนเครื่องดนตรีไปพรอมกับการบรรเลงในมือขวา 

 ของ เปยโน ใน E Major สามารถพบชวงดังกลาวไดในหองเพลงท่ี 23 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงถึงชวงท่ี นักฟลูต เริ่มบรรเลงทํานองเพลง ในธีมท่ี 1 ของ ตอนนําเสนอท่ี 2 ใน 

 บันไดเสียง E Minor สามารถพบชวงดังกลาวไดในหองเพลงท่ี 61 
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 ตอนนําเสนอครั้งท่ี 2 ต้ังแตหองเพลงท่ี 39 – 134 โดย ธีมท่ี 1 อยูในหองเพลงท่ี 39-76 

และ ธมีท่ี 2 อยูในหองเพลงท่ี 93-108 ในชวงนี้นักฟลูตไดเปนผูบรรเลงแนวทํานองโดยมี เปยโน เปน

ผูบรรเลงประกอบ จึงทําใหปริมาณโนตท่ีนักฟลูตตองบรรเลงมีปริมาณมากข้ึน และพบทักษะท่ี

เรียกวา การบังคับลิ้นซอน อยูบอยครั้ง สังเกตไดจากภาพท่ี 13 

 

 
ภาพท่ี 13 แสดงใหเห็นถึงทักษะท่ีเรียกวา เทคนิคการบังคับลิ้นซอน ในหองเพลงท่ี 110 

 

 ตอนพัฒนา หมายถึง ชวงท่ีนําวัตถุดิบท้ังจาก ธีมท่ี 1 หรือ ธีมท่ี 2 กลับมาทําการพัฒนา 

ดัดแปลงสัดสวน หรือข้ันคูระหวางตัวโนต และปรับเปลี่ยนบันไดเสียงอยูตลอดเวลา โดยเริ่มจากหอง

เพลงท่ี (135 – 217) ภาพตัวอยางเปรียบเทียบ ธีม กอนและหลังไดรับการพัฒนา ภาพท่ี 14 และ 

ภาพท่ี 15 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงถึงวัตถุดิบจาก ธีมท่ี 1  จากตอนนําเสนอท่ี 2 ในหองเพลงท่ี 61 กอนถูกนํามาทํา 

 การพัฒนา  
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ภาพท่ี 15 แสดงถึงวัตถุดิบจาก ธีมท่ี 1 ใน ตอนนําเสนอท่ี 2 หลังถูกทําการพัฒนาแลว ในหองเพลง 

  ท่ี 149 

 

 ตอนยอนความ หมายถึงชวงท่ีนํา ธีมท่ี 1 และ ธีมท่ี 2 กลับมาบรรเลงอีกครั้งโดยใหอยู

ภายในบันไดเสียงโทนิกของเพลง นั่นคือ บันไดเสียง E Minor และในชวงตอนยอนความเริ่มจากหอง

เพลงท่ี 218 – 266 หรือจนกระท่ังจบบทประพันธในองคแรกนั่นเอง 

 อะดาโจ หมายถึงจังหวะชาพอประมาณ ในชวงท่ี 2 ของ คอนแชรโต บทนี้มีเครื่องหมาย

ประจําจังหวะ 3/4 และอยูในสังคีตลักษณสองตอนยอนกลับ คือสังคีตลักษณท่ีสามารถแยกไดเปน 2 

สวนใหญ ๆ คือ A และ BA’ โดยในสวน A เริ่มจากหองเพลงท่ี 1 – 23 และในสวนของ BA’ เริ่มใน

หองท่ี 24 – 46 ดังในตารางท่ี 4 ตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4 แสดงสัดสวนของบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 ในทอน อะดาโจ  

A BA’ 

หองเพลง 1-23 24-40 และ 41-46 

บันไดเสียง G Major D Major G Major 
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 ในชวง อะดาโจ ชวงนี้มีหองเพลงท้ังหมด 46 หองเพลง และเริ่มตนบรรเลงในบันไดเสียง 

G Major โดยการเริ่มตนบรรเลงจากเปยโนและตอเนื่องดวยฟลูตในหองเพลงท่ี 4  ดังภาพท่ี 16 

 

 
ภาพท่ี 16 แสดงใหเห็นถึงการเริ่มตนบรรเลงในเปยโนและตอเนื่องดวยฟลูต 

 

 ในชวง อะดาโจ บทนี้มีความจําเปนอยางมากท่ีตองไดรับการควบคุมการบริหารปริมาณ

ลมใหเพียงพอตอประโยคเพลงท่ีคอนขางยาวตอเนื่อง ตัวโนตทุก ๆ ตัวตองเชื่อมเขาหากัน เพ่ือท่ี

สามารถบรรเลงไดจบวรรคตอน และลงทายเคเดนท18

18 (Cadence) ไดอยางถูกตองสวยงามและในชวง 

อะดาโจ บทนี้จะสามารถพบการเพ่ิม โนตประดับ และโนตนอกคอรด 19

19 (Non-Chords Tone) ได

อยางบอยครั้ง อาทิ โนตผาน20

20 (Passing Tone),  

                                           
 18 เคเดนซ, จุดพัก หมายถึงจุดพักทายประโยคเพลงหรือทายทอนหรือทายเพลง ดูใน 

ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 41. 

 19 โนตนอกคอรด, โนตนอกประสาน, โนตนอกกุญแจเสียง โนตท่ีไมใชโนตตัวใดตัวหนึ่ง

ของคอรดในขณะนั้น มีหลายชนิด เชน โนตผาน โนตเคียง โนตแขวน โนตพิง โนตหนวง โนตหลีก 

โนตเสียงคาง ดูใน เรื่องเดียวกัน, 207. 

 20 โนตผาน โนตนอกคอรดชนิดหนึ่งเปนโนตท่ีผานตามลําดับจากโนตในคอรดตัวหนึ่งไป

ยังโนตในคอรดอีกตัวหนึ่งตามข้ันในทิศทางเดียวกัน ดูใน เรื่องเดียวกัน, 223. 

1 

4 
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โนตเคียง 2 1

21 (Neighboring Tone), โนตล้ํา 22

22 (Anticipation), โนตหลีก 23

23 (Escape Tone), โนต

แขวน 24

24 (Suspension) และโนตพิง 25

25 (Appoggiatura Tone) เปนตน ดังภาพท่ี 17 ในชวง A’ 

กอนท่ีจบบท อะดาโจ นั้นยังพบ เคเดนซา (Cadenza) เล็ก ๆ โดยนําทํานองหลักจาก A มาใชเปน

วัตถุดิบ ดังภาพท่ี 18 

                                           
 21 โนตเคียง โนตนอกคอรดชนิดหนึ่งเปนโนตท่ีอยูบนจังหวะเบาระหวางโนตในคอรด 2 

ตัวซ่ึงมีระดับเดียวกัน โนตเคียงจะอยูสูงกวาหรือต่ํากวาโนตในคอรดดังกลาว 1 ข้ัน โนตเคียงท่ีอยูสูง

กวาโนตในคอรดเรียกวาโนตเคียงบน (Upper neighboring tone) โนตเคียงท่ีอยูต่ํากวาโนตในคอรด

เรียกวา โนตเคียงลาง (Lower neighboring tone) ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพท 

ดุริยางคศิลป, 204. 

 22 โนตล้ํา โนตนอกคอรดชนิดหนึ่ง เปนโนตท่ีมีระดับเสียงเดียวกับโนตตัวถัดไปซ่ึงเปน

โนตในคอรด ถือวาเปนโนตตัวลวงล้ําหนามากอนโนตสําคัญหรือโนตในคอรดมักเกิดในจังหวะเบา ดูใน 

เรื่องเดียวกัน, 13. 
 23 โนตหลีก โนตนอกคอรดชนิดหนึ่ง นําหนาดวยโนตท่ีอยูสูงกวาหรือต่ํากวาเพียงข้ัน

เดียวและตามดวยโนตกระโดดในทิศทางตรงกันขาม หรืออาจเปนกรณีท่ีโนตกระโดดเขาหาโนตหลีก 

และเกลาตามข้ันในทิศทางตรงกันขาม ท้ังนี้โนตเตรียมและโนตเกลาตองเปนโนตในคอรด ดูใน เรื่อง

เดียวกัน, 99. 

 24 โนตแขวน โนตนอกคอรดชนิดหนึ่ง เปนโนตท่ีมีระดับเสียงเดียวกับโนตท่ีอยูติดกันกอน

หนานั้น ซ่ึงเปนโนตในคอรดและเกลาลงหรือเกลาข้ึน 1 ข้ันไปยังโนตในคอรด ในกรณีเกลาข้ึนบางครั้ง

เรียกวาโนตหนวง (Retardation) ดูใน เรื่องเดียวกัน, 301. 

 25 โนตพิง โนตนอกคอรดชนิดหนึ่ง เปนโนตท่ีเกิดในจังหวะหนักและเกลาไปสูโนตใน

คอรด ซ่ึงอยูบนจังหวะท่ีเบากวา ดูใน เรื่องเดียวกัน, 15. 
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ภาพท่ี 17 แสดงใหเห็นถึงชนิดของ โนตนอกคอรด และโนตประดับ 

 

 
ภาพท่ี 18 แสดงใหเห็นถึงจุดท่ี A ไดถูกนํามาพัฒนาใหกลายเปน คาเดนซา A’ กอนจบทอน 

 อะดาโจ 
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 รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต หมายถึง ชวงตอนท่ีสามารถแปลโดยรวมไดคือ 

ชวงเพลงท่ีคอนขางเร็วแตชากวา อัลเลโกร และจัดอยูใน สังคีตลักษณย้ําทํานอง 26

26 ชนิด 5 ตอน (5 

Parts Rondo Form) แบงสวนตาง ๆ ออกไดคือ A B A C A ดังตารางท่ี 5 ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงสัดสวนของบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 ในทอน รอนโด 

 อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต 

A B A C A 

หองเพลง  

1-73 

หองเพลง  

74-111 

หองเพลง 

112-140 

หองเพลง 

141-187 

หองเพลง 

188-237 

บันไดเสียง 

G Major 

บันไดเสียง 

D Major 

บันไดเสียง 

G Major 

บันไดเสียง 

ตอนพัฒนา 

บันไดเสียง 

G Major 

 

 ความยาวของบทประพันธมีความยาว 237 หองเพลง และบรรเลงอยูใน G Major และ

เครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4  โดย A คือ ธีมหลักของ สังคีตลักษณชนิดนี้ ดังนั้น ธีม A จึงวน

กลับมาหลักจากท่ีกอนหนานี้ไดเปลี่ยนไปยังทํานองอ่ืน และบันไดเสียงอ่ืนกอนจะกลับมาเปน ธีม A 

หลักอีกครั้ง และเปนเชนนี้จนกระท่ังธีม A วนกลับมาครบตามจํานวน 5 ครั้งนั่นเอง ดังภาพท่ี 19 – 

23 ตอไปนี้ 

                                           
 26 สังคีตลักษณรอนโด, สังคีตลักษณย้ําทํานอง สังคีตลักษณท่ีมีการนําความคิดหลักเดิม

กลับมาซํ้ามากกวา 1 ครั้ง ความคิดหลักนี้คือ ทํานองรอนโดหรือตอนหลัก (ตอน A) และมีตอนแยก 

(ตอน B, C, D, …) ซ่ึงตางกันออกไปสลับกับตอนท่ีนําเสนอทํานองรอนโด สังคีตลักษณรอนโดเปน

สังคีตลักษณท่ีขยายจากสังคีตลักษณสามตอน ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพท 

ดุริยางคศิลป, 264. 
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ภาพท่ี 19 แสดงใหเห็นถึง ธีม A เปน ธีมหลักของทอนเพลงท่ี 3 สามารถพบไดในหองเพลงท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นถึง ธีม B ท่ีเปน ธีมใหม หรือ ธีมท่ี 2 ท่ีเขามาแทรกระหวางธีม A ท่ี 1 และ  

 ธีม A ท่ี 2 ของบทประพันธทอนเพลงท่ี 3 สามารถพบไดในหองเพลงท่ี 38 

 

 
ภาพท่ี 21 แสดงใหเห็นถึง ธีม A ท่ี 1 ท่ีเปน ธีม หลักของชวงเพลงท่ี 3 กลับมาอีกครั้งหนึ่ง สามารถ

 พบไดในหองเพลงท่ี 112 
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ภาพท่ี 22 แสดงใหเห็นถึง ธีม C ท่ีเปน ธีมใหม หรือ ธีมท่ี 3 ท่ีเขามาแทรกระหวางธีม A ท่ี 2 และ 

 ธีม A ท่ี 3 ของบทประพันธทอนเพลงท่ี 3 ในชวงดังกลาวจะพบวามีการยายบันไดเสียง

 อยางตอเนื่อง สามารถพบไดในหองเพลงท่ี 141 

 

 
ภาพท่ี 23 แสดงใหเห็นถึง ธีม A ท่ี 1 เปน ธีมหลักกลับมาอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีหมดหองเพลงในชวง 

 รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดรา สามารถพบไดในหองเพลงท่ี 188 

 

 ทักษะการบรรเลงท่ีสําคัญ 

 ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม พบ

ไดบอยในชวงทอน อะดาโจ ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีตองใชความสามารถ และเวลาในการฝกฝนเปนอยาง

มาก ท้ังอวัยวะในรางกาย และอวัยวะภายนอก สามารถเปาไดอยางไมเกิดอาการเกร็งบริเวณปาก 

และมีการเปาลมออกโดยอาศัยการควบคุมทิศทาง และการควบคุมกระบังลมเพ่ือใหลมมีประสิทธิภาพ
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สูงสุด (Support) เพ่ือใหไดเสียงท่ีเบาแตยังคงมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ดังภาพท่ี 24 และทักษะการ

บังคับลิ้นแบบสาม (Triple Tonguing) ท่ีพบไดในหองเพลงท่ี 169 จากทอนรอนโด อัลเลเกร็ตโต โป

โค โมเดราโต ดังภาพท่ี 25  

 

 
ภาพท่ี 24 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีเสียงสูงท่ีจําเปนตองใชรูปปากเฉพาะ ในการเปาใหอยูในความเบา  

 ในหองเพลงท่ี 43 

 

 
ภาพท่ี 25 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีพบทักษะการบังคับลิ้นซอนแบบสาม ในหองเพลงท่ี 169 จากทอน 

 รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต 
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 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธ 

 บทประพันธนี้มีวัตถุประสงคในการฝกทักษะการบรรเลงอยางเดนชัดในเรื่องการควบคุม

ตัวโนตเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงมีคุณภาพไมเกิดการเพ้ียนต่ําหรือสูงจนมากเกินไป สามารถ

สังเกตไดจากในทอน อะดาโจ และอีกหนึ่งทักษะท่ีเกิดปญหาขณะบรรเลงคือ ทักษะการบังคับลิ้นซอน

แบบสาม (Triple Tonguing) ท่ีพบไดในทอน รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต (นําไปทําการ

แกไขในหัวขอทักษะการบังคับลิ้นซอน บทท่ี 4 หนาท่ี 98) วัตถุประสงคตาง ๆ เหลานี้เปนแรงผลักดัน

ใหผูวิจัยเลือกบทประพันธดังกลาวนํามาทําการวิจัยเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหา เพราะทักษะท้ัง 2 ชนิด

นั้น สามารถพบไดในบทประพันธท่ัวไปท่ีไดรับการประพันธใหแกฟลูต 

 

Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ประพันธโดย Georg Philipp Telemann 

 ประวัติของผูประพันธ 

 เกออรก ฟลิป เทเลมันน (Georg Philipp Telemann) เปนนักประพันธเพลงชาว

เยอรมันในยุคบาโรก เกิดเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1681 ณ เมือง มัคเดอบวรค (Magdeburg), บรัน

เดอบวรค (Brandenburg) ประเทศเยอรมันี เทเลมันนเปนนักประพันธเพลงท่ีมีความสามารถในการ

บรรเลงเครื่องดนตรีไดหลายชนิด อาทิ ไวโอลิน รีคอเดอร โอโบ และเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนในลักษณะ

คลายกัน ชีวิตชวงแรกของ เทเลมันน เขาเปนท่ีคาดหวังจากครอบครัวอยางมากเพราะครอบครัวของ

เทเลมันนอยากใหเขาเปนนักกฎหมายจึงไดสงใหเทเลมันนเรียนดานกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยแหง

หนึ่งในเมือง ไลพซิก (Leipzig) ในชวงป ค.ศ. 1701 แตดวยความท่ีตนเปนคนท่ีชอบในศาสตรทาง

ดนตรีมากกวา สุดทายชีวิตจึงพลิกผันไดมาเปน ผูดูแลอุปรากรแหงเมืองไลพซิก (Musical director 

of the Leipzig Opera) ตอมาดูเหมือนวาชีวิตงานทางดนตรีของเทเลมันนประสบความสําเร็จอยาง

ตอเนื่อง และในป ค.ศ. 1721 เทเลมันนไดมารับตําแหนงผูดูแลอุปรากรแหงเมือง ฟรังคฟวรท อัมไมน 

(Musical director of Frankfurt am Main) และฮัมบวรค (Hamburg Opera) ผลงานทางบท

ประพันธของเทเลมันนนั้นมีท้ังประเภท ดนตรีโบสถ27

27 (Church music)  

                                           
 27 ดนตรีโบสถ, เพลงโบสถ ดนตรีและเพลงเพ่ือการประกอบศาสนพิธีในโบสถของ

คริสตศาสนิกชน ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 56.  
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และ ดนตรีนอกโบสถ 28

28 (Secular music) ดังนั้น เทเลมันนเองจึงเปนท้ังนักกฎหมาย ครู นักดนตรี 

นักประพันธเพลง และผูอํานวยเพลงในโรงอุปรากร  

 เทเลมันน ถือไดวาเปนบุคคลสําคัญอยางมากทานหนึ่งในยุคบาโรก ท่ีไดสรางสรรค

ผลงานอันทรงคุณคาไวมากมายท้ังประเภทอุปรากร 29

29 (Opera) บทคีตาดุริยางค 3 0

30 (Cantata) บท

บรรเลงขับรอง 3 1

31 (Oratorio) และดนตรีเชมเบอร 32

32 (Chamber music) ท้ังยังเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอ

การพัฒนาดนตรีเขาสูยุคคลาสสิกอีกดวย นักประพันธท่ีมีอิทธิพล และอยูในชวงเดียวกับเทเลมันน คือ 

จอรจ ฟริเดอริค แฮนเดล (George Frederick Handel) และคารล ฟลิป เอมานูแอล บาค (Carl 

Philipp Emanuel Bach) ตอมาเทเลมันนเสียชีวิตลงเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1767 ท่ีเมือง

ฮัมบวรค ประเทศเยอรมนี 

 บทวิเคราะหวรรณกรรม   

 บทประพันธท่ีนํามาวิจัยในครั้งนี้คือ Fantasie33 in G Major for Flute Solo No.11 

ประพันธโดย เทเลมันน ในบทประพันธชิ้นนี้มีความแตกตางจากบทประพันธอีก 2 บทท่ีผูวิจัยนํามา

ทําการวิจัยเหตุเพราะ บทประพันธชิ้นนี้ประพันธเพ่ือใหบรรเลงโดย ฟลูต เครื่องเดียวเทานั้น ไมมีการ

                                           
 28 ดนตรีนอกโบสถ, เพลงนอกโบสถ หมายถึงดนตรีท่ีไมเก่ียวของกับศาสนพิธีเปนดนตรี

เพ่ือการแสดงสําหรับประชาชนท่ัวไปในหอแสดงดนตรีหรือกลางแจงหรือในสถานท่ีท่ีไมใชโบสถ ดูใน 

ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 278.  

 29 อุปรากร ละครรองชั้นสูงในระดับคลาสสิกของชาวตะวันตกถือเปนสุดยอดของงาน

ศิลปะเพราะเปนการรวมศิลปะแขนงตาง ๆ ไวดวยกันนอกจากเนื้อหาท่ีเขมขนทางดนตรี และ

ความสามารถในการขับรองไดแกการแสดง การแตงเวที การออกแบบเสื้อผาและเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ 

ดูใน เรื่องเดียวกัน, 213. 

 30 บทคีตาดุริยางค, คันตาตา ประเภทของบทเพลงสําหรับวงขับรองประสานเสียงนักรอง

เดี่ยวและวงดุริยางคประกอบดวยหลายทอนหลายอารมณ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 44. 

 31 บทบรรเลงขับรอง, โอราโตริโอ บทเพลงท่ีมีเนื้อรองเก่ียวกับศาสนาสําหรับกลุมนักรอง

และวงดุริยางค เนนการขับรองแตไมมีการแสดงทาทางไมมีการจัดฉากเวทีและไมมีเครื่องแตงการ

พิเศษ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 213. 

 32 ดนตรีเชมเบอร ดนตรีสําหรับแสดงในหองเปนดนตรีท่ีบรรเลงโดยนักดนตรี 3-8 คน

หรือมากกวานั้นเล็กนอย ดูใน เรื่องเดียวกัน, 49. 

 33 แฟนตาเชีย, บทเพลงจินตนาการบทเพลงประเภทหนึ่งในรูปแบบอิสระ มักแฝงไวดวย

ความคิดคํานึง ความฝน และจินตนาการ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 103.  
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นําวงออรเคสตรา เปยโน หรือเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืนมาทําการบรรเลงประกอบ (Accompaniment) นับ

ไดวาเปนชิ้นงานการประพันธท่ีตองการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนักฟลูต ในการบรรเลง          

บทประพันธชิ้นนี้ท่ีมีทักษะท่ีตองใชความสามารถอยางมาก เชน การบังคับลิ้นซอน ในอัตราจังท่ีเร็ว

และผสมกับข้ันคูท่ีมีความหางกัน จึงนับวาเปนบทประพันธอีกหนึ่งชิ้นงานท่ีมีความทาทายผูปฏิบัติ

เปนอยางมาก Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ประกอบไปดวย 4 ชวงเพลงสั้น ๆ 

ดวยกันไดแก อัลเลโกร (Allegro)34

34, อะดาโจ (Adagio)35

35, วิวาเช (Vivace)36

36, และ Allegro 

 Fantasie in G Major for Flute Solo นั้นเปนเพียงแค 1 ใน 12 บท จากท้ังหมด 12 

แฟนตาเชีย ท่ีไดรับการประพันธโดย เทเลมันน และแฟนตาเชียบทดังกลาวไดถูกแสดงตอหนา

สาธารณะชนในชวงป ค.ศ. 1732-1733 และในปเดียวกันนั้น เทเลมันนไดตีพิมพอีกหนึ่งชิ้นงานคือ 36 

แฟนตาเชียสําหรับ ฮารปซิคอรด (Harpsichord) อีกดวย ถึงแมวา 12 แฟนตาเชียบทนี้จะไดรับการ

ประพันธใหสําหรับฟลูตนั้น แตยังไดถูกปรับเปลี่ยนเรียบเรียงใหมใหแก ไวโอลินดวยเชนกัน โดย  

เทเลมันน นั่นเองเปนผูปรับเปลี่ยน และในเม่ือไดเรียบเรียงใหแกไวโอลินแลว เทเลมันนจึงไดใสทักษะ

เฉพาะทางของเครื่องสายลงในการเรียบเรียงใหมครั้งนี้อีกดวย 

 เทเลมันนหลีกเลี่ยงการใชบันไดเสียงท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการบรรเลงของฟลูตในยุคบาโรก

ซ่ึงยังไมมีลิ่มนิ้ว และบรรเลงคอนขางยาก เนื่องจากฟลูตในยุคบาโรกยังไมถูกพัฒนาวัสดุสวนใหญทํา

มาจากไม สงผลใหในขณะบรรเลงยังไมสามารถทําใหเสียงมีความคมชัดหรือบรรเลงตัวโนตท่ีอยูใน

ระดับเสียงสูงไดเทากับฟลูตในปจจุบันท่ีทํามาจากโลหะ และวัสดุผสมชนิดอ่ืน ๆ สงผลใหสามารถ

บรรเลงไดชัดถอยชัดคํามากกวา  

 Fantasie in G Major for Flute Solo นั้นอยูในลําดับท่ี 11 จากท้ังหมด 12 ลําดับ นับ

ไดวาเปนอีก  1 บทท่ีมีทักษะท่ีตองการความสามารถจากผูแสดงอยางมาก และเนื่องจากเปนบท

ประพันธสําหรับการเดี่ยวฟลูต (Solo Flute) จึงไมมีเปยโนหรือเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนเขามาบรรเลงรวม

ดวยซ่ึงประกอบไปดวย 4 ชวงเพลงสั้น ๆ ดวยกัน ไดแก อัลเลโกร, อะดาโจ, วิวาเช, และอัลเลโกร 

บรรเลงตอเนื่องกัน มีความยาวประมาณ 5 นาที โดยในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงบทประพันธ

บทนี้ ออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ดังตารางท่ี 6 ตอไปนี้ 

                                           
 34 อัลเลโกร, อัตราเร็ว ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 8. 

 35 อะดาโจ, อัตราชาพอประมาณ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 4. 

 36 วิวาเช, อัตราเร็วมีชีวิตชีวา ดูใน เรื่องเดียวกัน, 334. 
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ตารางท่ี 6 แสดงสัดสวนบทประพันธ Fantasie in G Major for Flute Solo 

อัลเลโกร อะดาโจ + วิวาเช อัลเลโกร 

หองเพลง 1-26 1-31 1-26 

บันได

เสียง 

G Major E,G Major G Major 

 

Fantasie in G Major for Flute Solo  

 อัลเลโกร หมายถึง อัตราจังหวะเร็ว ความยาวของบทประพันธ 26 หองเพลง บรรเลงอยู

ในบันไดเสียง G Major และอยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 จัดอยูในสังคีตลักษณสองตอนแบบ

ยอนกลับ (Rounded Binary Form) กลาวคือ เปนสังคีตลักษณท่ีสามารถแบงสัดสวนออกไดเปน 2 

สวนใหญ ๆ ไดแก ชวง A และชวง B มักใหเลนซํ้าในแตละตอน ซ่ึงใน B ยังสามารถแบงยอยออกไปได

อีกเชน B และ A’ แตอยางไรก็ตาม ยังคงมองภาพรวม และสัดสวนของรูปพรรณดังกลาวได 2 ชวง   

 1. A เริ่มจากหองเพลงท่ี 1 ถึงหองเพลงท่ี 8 โดยเริ่มบรรเลงในลักษณะ อารเปโจ 37

37 

(Arpeggio) อยูในบันไดเสียง G Major ซ่ึงเปนทํานองหลัก (Melody) ของชวง อัลเลโกร ท่ี 1 ชวงนี้

อีกดวย ดังภาพท่ี 26 

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ อารเปโจ ท่ีนํามาเรียงเปนทํานอง 

 

 2. B เริ่มจากหองเพลงท่ี 9 ถึงหองเพลงท่ี 16 และเปลี่ยนมาอยูในบันไดเสียง E Minor 

ดังภาพท่ี 27 

                                           
 37 อารเปโจ, โนตแยกหมายถึง โนตตัวท่ี 1 3 5 ของคอรดธรรมดา หรือโนตตัวท่ี 1 3 5 7 

ของคอรดทบเจ็ด ซ่ึงเลนเรียงกันทีละตัวตามลําดับจากต่ําไปสูง หรือจากสูงไปต่ํา มักจบดวยโนตตัว

แรกเพ่ือใหครบชวงคูแปด ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 16. 
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ภาพท่ี 27 แสดงใหเห็นถึงบริเวณท่ีไดถูกเปลี่ยนบันไดเสียงจาก G Major มาอยูใน บันไดเสียง E  

 Minor 

2.1 A’ และ โคเด็ตตา 38

38 (Codetta) เริ่มจากหองเพลงท่ี 17-25 ตรงชวงดังกลาวไดถูก

เปลี่ยนกลับมาอยูในบันไดเสียง G Major เหมือน A ในชวงเริ่มตนเพลง แตไดมีการปรับเปลี่ยนทํานอง

บางเล็กนอย มีการเปลี่ยนข้ันคูสลับตําแหนงกันเองภายในคอรดตาง ๆ ของแตละหองเพลงจึงเปน

สาเหตุท่ีทําให A ในชวงหองเพลงดังกลาวกลายเปน A’ สามารถเห็นไดจากภาพท่ี 28 ซ่ึงจะแสดงถึง

ทํานองท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนจาก A มาเปน A’ 

 

 
ภาพท่ี 28 เปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึงทํานองท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนจาก A (หองเพลงท่ี 1) โดย 

 บรรเลงจากอารเปโจท่ีเรียงตัวกันตามปกติหรือท่ีเรียกวา ตรัยแอดคอรด ซ่ึงมีโนตตัว G  

 เปนตัวแรกของคอรด  (G B D) และ A’ (หองเพลงท่ี 17) ไดรับการปรับเปลี่ยนทํานอง 

 จาก อารเปโจ มาเปน  ทรัยแอด 39

39 (Triad) ท่ีมีการพลิกกลับ (Inversion) ครั้งท่ี 1 ซ่ึงมี

 โนตตัว ที เปนตัวแรกแทนท่ีโนตตัว G 

 

 อะดาโจ และ วิวาเช โดยสาเหตุท่ีนําทอน อะดาโจ มาจัดรวมกับทอน วิวาเช เพราะ

จํานวนหองเพลงท่ีมีปริมาณนอยในทอน อะดาโจ ซ่ึงมีเพียง 2 หองเพลงเทานั้น คือหองเพลงท่ี 1 และ 

                                           
 38 โคเด็ตตา ชวงหางเพลงยอย, ชวงสุดทายของทอนหรือของเพลงมักไมยาวนักเปนชวง

หางเพลงขนาดสั้น ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 60. 

 39 ทรัยแอด, กลุมโนตสามตัวซ่ึงเกิดจากการนําคู 3 มาเรียงซอนกันโดยมีโครงสรางท่ี

แนนอน ดูใน เรื่องเดียวกัน, 320. 

E Minor 
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2 ทําใหคลายกับเปนชวงเดี่ยว40

40 (Cadenza) ใหกับการบรรเลงในทอน อัลเลโกร เทานั้นและรวมดวย

กับความหมายของ อะดาโจ ท่ีใหความหมายวา ชา และยังมีการเพ่ิมโนตประดับ 41

41 (Ornament) ใน

ลักษณะเครื่องหมายบวกเขามาอีกดวย ในชวง อะดาโจ นี้บรรเลงอยูไหนบันไดเสียง E Minor 

 วิวาเช หมายถึง อัตราจังหวะท่ีคอนขางเร็วและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มตนหองเพลงท่ี 3 ถึง

หองเพลงท่ี 31 จัดอยูในรูปพรรณประเภท สังคีตลักษณสองตอน ซ่ึงมีการพัฒนาภายในชวงเพลง

ดังกลาวแตในการพัฒนานั้น และยังคงนําวัตถุดิบจากโมทีฟ 42

42 (Motive)  มาทําการพัฒนาเสมอ 

ในชวง วิวาเช นี้บรรเลงอยูใน บันไดเสียง E Major 

 

ตารางท่ี 7  แสดงสัดสวนชวง อะดาโจ และ วิวาเช จากบทประพันธ Fantasie in G Major for 

Flute Solo 

อะดาโจ และ วิวาเช 

หองเพลง 1-2 3-31 

บันไดเสียง E Minor E Major 

 

 อัลเลโกร หมายถึงอัตราจังหวะเร็ว ชวงเพลงดังกลาวมีหองเพลงท้ังหมด 26 หองเพลง 

ประพันธอยูในเครื่องหมายประจําจังหวะ 6/4 จัดอยูในประเภท สังคีตลักษณสองตอน กลาวคือ

สามารถแบงยอยออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ  

 1. A เริ่มตนหองเพลงท่ี 1-12 อยูในบันไดเสียง G Major  

                                           
 40 ชวงเดี่ยว, คาเดนซา ในบทเพลงประเภทคอนแชรโตเปนชวงท่ีผูเดี่ยวไดแสดงฝมือ

เดี่ยวเครื่องดนตรีอยางเต็มท่ีในขณะท่ีวงดุริยางคหยุดบรรเลง ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรม

ศัพทดุริยางคศิลป, 42. 

 41 โนตประดับ โนตท่ีเพ่ิมเขามาเพ่ือตกแตงทํานองใหไพเราะข้ึนหรือนาสนใจข้ึน ดูใน 

เรื่องเดียวกัน, 215. 

 42 โมทีฟ, หนวยยอยเอก ความคิดหลักดานทํานองหรือจังหวะท่ีเปนวัตถุดิบในการสราง

บทเพลงใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังเพลงเปนสวนยอยท่ีสุดของทํานองและจังหวะ ดูใน เรื่องเดียวกัน

, 195. 
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 2. B อยูในหองเพลงท่ี 13-26 อยูในบันไดเสียง D Major และไดเปลี่ยนกลับมาอยูใน

บันไดเสียง G Major อีกครั้งกอนจบบทประพันธ 

 ทักษะและการบรรเลงท่ีสําคัญ 

 ทักษะท่ีมีความโดดเดนและสําคัญสําหรับบทประพันธบทนี้คือ การใชทักษะบังคับลิ้น

ซอน พบไดตลอดเวลาในชวงทอน อัลเลโกร ท่ี 1 และทักษะดังกลาวยังสามารถพบไดบอยครั้งสําหรับ

บทเพลงท่ีไดรับการประพันธใหแก ฟลูตโดยเฉพาะ นับไดวาเปนทักษะท่ีคูกับ ฟลูต ก็วาได จึงเปน

ทักษะท่ีควรไดรับความใสใจเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท้ังในแงของ การทํางานของ

ลิ้น และการผลิตเสียงท่ีมีคุณภาพ 

 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธ 

 บทประพันธนี้มีวัตถุประสงคในการฝกทักษะการบรรเลงอยางเดนชัดในเรื่องการใช

ทักษะท่ีเรียกวาการบังคับลิ้นซอน 2 ชั้น ท่ีสามารถพบไดตั้งแตหองท่ี 1 ของบทประพันธ (ดังภาพท่ี 2) 

และยังถือไดวาทักษะดังกลาวเปนทักษะท่ีมักพบไดบอยครั้ง ในทุก ๆ บทเพลงท่ีไดรับการประพันธ

ใหแก ฟลูต และเพ่ือเปนการแกไขปญหากระบวนการฝกการบังคับลิ้นซอน ในระยะยาวใหมี

ประสิทธิภาพ มีโอกาสผิดพลาดไดนอยท่ีสุดในขณะทําการแสดงนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาปญหาดังกลาว

ควรไดรับการแกไขเปนอยางมากเพ่ือใหบุคคลท่ีสนใจไดศึกษาหาความรู และนําไปปฏิบัติใชไดอยาง

ถูกตอง และดวยภายในตัวบทประพันธนั้นแสดงใหเห็นวามีองคประกอบครบถวนตามท่ีผูวิจัยตองการ

หาวิธีแกไขจึงไดเลือกบทประพันธดังกลาวมาเปนตัวอยางในการวิจัย และหากสังเกตจะพบไดวา

ภายในบทประพันธดังกลาวไมมี อาทิคิวเลเชิน 43

43 (Articulation) คอยกํากับความสั้น หรือยาวของ

เสียง หรือคอยกํากับการเชื่อมโยงของเสียง จึงถือเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเปดโอกาสใหตัวผูบรรเลงสามารถ

เพ่ิ ม เติ ม  อาทิ คิ ว เล เชิ น ได ด วยตั ว เองเพ่ื อ ให ได อรรถรสตามลั กษณ ะนิ ยม ในยุ คบ าโรก 

                                           
 43 อาทิคิวเลเชิน การควบคุมลักษณะเสียง เปนการแสดงรายละเอียดของการบรรเลง

โนตแตละตัวเพ่ือใหไดเสียงท่ีถูกตองท้ังในแงของเสียงดังเสียงเบา เสียงสั้นเสียงยาว เสียงเชื่อมเสียง

ขาด ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 17. 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

ขอมูลตัวอยางบทประพันธ 

 1. Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ประพันธโดย เกออรก ฟลิป เทเล

มันน (Georg Philipp Telemann) 

 2. Flute Concerto in E Minor No.7 ประพันธโดย ฟรองซัวส เดอเวียน (François 

Devienne) 

 3. Introduction and Variations on a Theme Op.160 ประพันธโดย ฟรานซ ป

เตอร ชูเบิรต (Franz Peter Schubert) 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 1. ผูวิจัยไดกําหนดบทประพันธท่ีนํามาทําการวิจัย 

 2. ศึกษาภูมิหลังท่ีเก่ียวกับบทประพันธท้ัง ประวัตินักประพันธ ประวัติบทประพันธ 

วิเคราะหบทประพันธเพ่ือวางแผนการพัฒนาทักษะดานการบรรเลงฟลูตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. เม่ือพบเจอปญหาหรืออุปสรรคขณะฝกซอมจึงไดรวบรวมปญหาดังกลาว และนํา

ระเบียบการวิจัยประเภทวิจัยเชิงคุณภาพ มาเปนแนวทางในการแสวงหาขอมูล 

 4. นําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชกับการฝกซอม 

 

เครื่องมือในการทํางานวิจัย 

 1. แบบสอบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 2. สื่อวีดีทัศนออนไลน 

 3. เว็บไซตสื่อออนไลน 

 4. แบบฝกหัดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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ตารางการวางแผนเสนอผลงาน 

ตารางข้ันตอนการวางแผนและการดําเนินงานวิจัยโดยเริ่มตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

เริ่มทําวิทยานิพนธเมื่อ

เดือนพฤษภาคม – 

สิงหาคม พ.ศ.2560 

(สัปดาห) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. คัดเลือกบท

ประพันธ 

                

2. พบอาจารยท่ี

ปรึกษา 

                

3. ศึกษาขอมูลและ

วิเคราะหบท

ประพันธ 

                

4. บันทึกขอมูลของ

บทประพันธ 

                

5. ปรึกษาอาจารย

ประจําเครื่อง

เพ่ือเขารับการ

แกไข 

                

6. ปรับปรุงแกไข

เน้ือหาและ

สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ 

                

7. ประมวลผลและ

ทําการสอบจบ

การศึกษา 

                

8. จัดพิมพและ

เสนอเปนรูปเลม

วิทยานิพนธ 
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บทท่ี 4 

 

วิธีแกไขทักษะท่ีมีปญหาและแนวทางการฝกซอม 

 

Introduction and Variations on a Theme Op.160 

 บทประพันธบทนี้ ประพันธข้ึนสําหรับฟลูตและเปยโน โดยใชสังคีตลักษณการแปร

ทํานองซ่ึง ชู เบิรตได เพ่ิมชวงนําเขามาในชวงหองเพลงท่ี 1-37 ในบันไดเสียง E Minor และ

เครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 ดังตัวอยางท่ี 8 และตอดวยทํานองหลักของบทประพันธท่ีนําบรรเลง

ในแนวของเปยโน กอนท่ีภายหลังมีการย้ําทํานองเดิมโดยฟลูต และเครื่องหมายประจําจังหวะ 2/4  

ดังตัวอยางท่ี 1 ตอดวยการนําทํานองหลักดังกลาวไปแปรอีก 7 ครั้ง  

 โดยบทประพันธบทนี้พบปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรเลงมากท่ีสุด คือ การพยายาม

บรรเลงตัวโนตทุกตัวใหไดครบถวน และตรงตามจังหวะท่ีนักประพันธไดกําหนดมาแลว นั่นคือ ในเรื่อง

ของตัวโนตท่ีมีปริมาณมากข้ึนจากเดิมตัวโนต 1 ตัว ภายใน 1 จังหวะกลายมาเปนตัวโนต 12 หรือ 16 

ตัวภายใน 1 จังหวะ สงผลใหเกิดปญหา คือ ไมสามารถบรรเลงตัวโนตไดครบท้ังหมดทุกตัวภายใน

จังหวะท่ีนักประพันธไดกําหนดมาแลว สาเหตุเพราะบทประพันธบทนี้ไดรับการประพันธมาในสังคีต

ลักษณการแปรทํานอง จึงสงผลใหทักษะท่ีพบเจอมีความสลับซับซอนสะสมมากข้ึนอยางตอเนื่อง และ

ผูวิจัยเล็งเห็นวาลักษณะทางกายภาพนั้น เปนอุปสรรคทําใหไมสามารถบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากให

ตรงกับจังหวะได ถึงแมวาเปนเพียงปญหาพ้ืนฐานแตหากผูปฏิบัติไมใหความใสใจ และหาวิธีการแกไข

ปญหานี้แลว ยอมติดเปนอุปนิสัยท่ีไมพึงประสงค สงผลใหไมสามารถบรรเลงทักษะตาง ๆ ได และยัง

สงผลตอสุขภาพรางกายในอนาคตอีกดวย ยกตัวอยางเชน นักกีฬาฝายท่ีมีความพรอมของรางกายอยู

ในตําแหนงท่ีถูกตองเหมาะสม รางกายสามารถเคลื่อนไหวไดคลองแคลว และอวัยวะตาง ๆ มีความ

ยืดหยุน มีความพรอมรับมือกับคูตอสู ยอมทําใหนักกีฬาฝายดังกลาวมีโอกาสเอาชนะคูตอสูไดในการ

แขงขันในครั้งนั้น ๆ และยังชวยลดอาการบาดเจ็บจากการใชกลามเนื้อไดอีกดวย จากการเปรียบเทียบ

แสดงใหเห็นถึงความคลายคลึงกันกับศาสตรทางดานดนตรีตามท่ีผูวิจัยไดกลาวไวแลวขางตน  
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ทักษะท่ีเปนปญหาและวิธีการแกไขแนวทางการฝกซอม 

 ทักษะท่ีเปนปญหา : การบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะท่ีผูประพันธ

กําหนดไวในบทประพันธ44

1 (Running Phase)  

 โดยในบทประพันธ Introduction and Variations on a Theme Op.160 นั้นพบวา

ชวงเพลงท่ียากท่ีสุด เกิดปญหา และตองอาศัยความคลองตัวมากท่ีสุดพบไดภายในการบรรเลงในชวง

การแปรครั้งท่ี 5 ซ่ึงมีจํานวนตัวโนต 8 – 12 ตัว ตอการบรรเลงภายใน 1 จังหวะ สงผลใหไมสามารถ

บรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะ (สามารถพบไดจาก ภาพท่ี 29) 

 

 
ภาพท่ี 29 แสดงใหเห็นถึงการแปรครั้งท่ี 5 ซ่ึงมีจํานวนโนต 8 – 12 ตัว ตอการบรรเลงภายใน 1  

 จังหวะ 

 

 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม : โดยในหัวขอนี้ผูวิจัยไดแบงวิธีการแกไขปญหา

และแนวทางการฝกซอมเรื่องทาทางท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรง

กับจังหวะออกเปน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การประคองถือฟลูตท่ีเหมาะสมมีความม่ันคงกับการปฏิบัติฟลูต 

 2. การวางนิ้วมือท่ีเหมาะสมมีความคลองตัวกับการปฏิบัติฟลูต 

 3. ลักษณะของหัวไหลและขอศอกท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

 

                                           
 1 Nancy Toff, The Flute Book ACOMPLETE GUIDE FOR STUDENTS AND 

PERFORMERS (Unites States of America: Oxford University Press, 2012), 84 
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 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม เรื่องการประคองถือฟลูตท่ีเหมาะสมมีความ

ม่ันคงกับการปฏิบัติฟลูต45

2  

 ถือไดวาเปนข้ันตอนเริ่มแรกท่ีมีความสําคัญอยางมากท่ีสงผลใหการปฏิบัติฟลูตมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน46

3 โดยผูวิจัยไดแบงอวัยวะท่ีสัมผัสกับฟลูตไว 3 ตําแหนง คือ  

 1 ขากรรไกรลางหรือใตริมฝปากลางสัมผัสกับท่ีรองปาก (Lip Plate) ในสวนของ Head 

Joint ดังภาพท่ี 30  

 2 บริ เวณฐานนิ้ วชี้ด านในของมือซายสัมผัส กับสวนบนของลํ าตัวฟลูต (Body)            

ดังภาพท่ี 31  

 3 นิ้วหัวแมมือของมือขวาสัมผัสกับสวนลางของลําตัวฟลูต (Body) ดังภาพท่ี 32 

 

 
ภาพท่ี 30  แสดงใหเห็นถึงขากรรไกรลางหรือใตริมฝปากลางสัมผัสกับท่ีรองปาก (Lip Plate) ใน

 สวนของ (Head Joint) 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 1. 

 

                                           
 2 Ibid., 127. 

 3 Lea Pearson, Body Mapping for Flutists ( Unites States of America: 

Mason Ave Chicago, 2006), 23. 
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ภาพท่ี 31 แสดงใหเห็นถึงบริเวณฐานนิ้วชี้ดานในของมือซายสัมผัสกับสวนบนของลําตัวฟลูต 

 (Body) 

ท่ีมา: Nancy Toff, The Flute Book ACOMPLETE GUIDE FOR STUDENTS AND 

PERFORMERS (Unites States of America: Oxford University Press, 2012), 127. 

 

 
ภาพท่ี 32 แสดงใหเห็นถึงนิ้วหัวแมมือของมือขวาสัมผัสกับสวนลางของลําตัวฟลูต (Body) 

ท่ีมา: Nancy Toff, The Flute Book ACOMPLETE GUIDE FOR STUDENTS AND 

PERFORMERS (Unites States of America: Oxford University Press, 2012), 127. 
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 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม เรื่องการวางนิ้วมือท่ีเหมาะสมมีความคลองตัว

กับการปฏิบัติฟลูต47

4  

 นับไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งถัดมาจากเรื่องการวางมือท่ีเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติฟลูต ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสงผลถึงความเร็วของนิ้วมือในขณะบรรเลงบทเพลง โดยผูวิจัยไดแสดงภาพ

ตัวอยางการวางนิ้วมือท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูตดังภาพตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 33 แสดงใหเห็นถึงลักษณะนิ้วชี้ของมือซายขณะกดลงบนปุมกดของฟลูต โดยจะมีชองวางให

 เห็นบริเวณใตนิ้วชี้ของมือซายดังภาพตัวอยาง 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 4 Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing ( London:  

Minstead Publication, n.d.), 26. 

ชองวาง 
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ภาพท่ี 34 แสดงใหเห็นถึงลักษณะนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซายขณะกดลงบนปุมกดของฟลูต โดย

 จะมีชองวางใหเห็นบริเวณใตนิ้วชี้ของมือซายดังภาพตัวอยาง 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 30. 

 

 
ภาพท่ี 35 แสดงใหเห็นถึงลักษณะกระดูกนิ้วมือท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 31. 

 

 

 

 

 

 

กระดูกน้ิวมือ 

ชองวาง ชองวาง 
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ภาพท่ี 36 แสดงใหเห็นถึงลักษณะกระดูกนิ้วมือท่ีไมเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 31. 

 

 
ภาพท่ี 37 แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของนิ้วมือท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 29. 

 

 

 

 

 

 

กระดูกน้ิวมือ 

กระดูกน้ิวมือ 
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ภาพท่ี 38 แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของนิ้วมือท่ีไมเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 29. 

 

 เม่ือทราบวิธีการแกไขและการวางนิ้วมือท่ีคลองตัวแลวจึงนํามาประยุกตใชกับทุก ๆ นิ้ว

มือ วางลงบนปุมกดบนตัวฟลูตดังภาพท่ี 39 เพ่ือใหอยูในลักษณะท่ีคลองตัวพรอมใชงาน 

 

 
ภาพท่ี 39 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงนิ้วมือแตละนิ้วท่ีถูกนําไปวางทับปุมกดบนตัวฟลูต โดยใช

 ตัวอักษร LH แทนมือซาย และใชตัวอักษร RH แทนมือขวา 

ท่ีมา: Fabulous Flute, How to play, เขาถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://fabulousflute.weebly.com/how-to-set-up-and-play.html  

http://fabulousflute.weebly.com/how-to-set-up-and-play.html%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2021
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 อาจารย Jennifer Cluff5 ผูซ่ึงเปนนักฟลูตชาวแคนนาดา และเปนอาจารยสอนท่ี Royal 

Conservatory A.R.C.T., Bachelor of Music in Performance, University of Toronto แ ล ะ

เ ป น  Principal Flute of The Vancouver Island Symphony from 1995 to 2006 & 

Instructor at Vancouver Island University since 1993. ยังไดบอกอีกวาการถือฟลูต และการ

วางนิ้วท่ีสมดุลนั้น เปนสวนชวยใหนักฟลูตสามารถบรรเลงโนตท่ีมีจํานวนมาก หรืออยูในความเร็วตอง

อาศัยความคลองตัวสูงไดคลองตัวมากยิ่งข้ึน และนักฟลูตสวนใหญ 75% ไมไดใหความสําคัญในเรื่อง

ของการประกอบฟลูตท้ัง 3 สวนเขาดวยกัน โดยท่ีไมไดตรวจสอบวาตําแหนงของฟลูตไดอยูตรงตาม

ลักษณะท่ีควรเปน พรอมใชงานหรือไม จึงสงผลใหมีผลกระทบตอการวางนิ้วมือลงบนฟลูตเกิดการ

เอียงผิดรูป สงผลถึงอาการเกร็งท่ีจะเกิดข้ึนบริเวณนิ้วมือและขอมือได แตนักฟลูตอีก 25% มักจะให

ความใสใจกับเรื่องรายละเอียดเล็กนอยกับเรื่องนี้ โดยอาจารย Jennifer ไดอธิบายถึงวิธีการประกอบ

ฟลูตใหอยูในตําแหนงท่ีสมดุลพรอมใชงานดังนี้  

 เม่ือประกอบฟลูตท้ัง 3 สวนเขาดวยกันแลวใหสังเกตรูสําหรับเปา (Blowhole) ในสวน

ของ (Head joint) ไลระดับให รูสําหรับเปาอยูในมุมท่ีไลผานกลางบริเวณปุมกดหลัก (Key Center) 

พอดี ดังภาพท่ี 40 สวนการประกอบ (Foot joint) นั้นสามารถปรับเลื่อนไดตามลักษณะความสั้น – 

ยาวของนิ้วกอยมือขวาในแตละบุคคล 

 

 
 

ภาพท่ี 40 แสดงใหเห็นถึงรูสําหรับเปาอยูในมุมท่ีไลผานกลางบริเวณ Key Center พอดี 

ท่ี มา : Jennifer Cluff, How to assemble and hold your flute, เข า ถึ งเม่ือ  22 มิ ถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf   

 

                                           
 5 Jennifer Cluff , How to assemble and hold your Flute, เข า ถึ ง เ ม่ื อ  24 

มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://www.jennifercluff.com/   

Blowhole Key Center 

Body Head Joint Foot Joint 

https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
http://www.jennifercluff.com/%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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 อาจารย Jennifer ยังไดแสดงภาพตัวอยางการถือฟลูต และการวางนิ้วท่ีสมดุลพรอมกับ

อธิบายผลลัพธไวดังภาพตอไปนี้ ภาพท่ี 41 หากผูปฏิบัติหันปุมกดใหอยูในลักษณะขนานกับพ้ืนมาก

จนเกินไปจะสงผลใหฟลูตสามารถหมุนหลุดออกจากมือผูท่ีกําลังปฏิบัติได เชน การบรรเลงโนตตัว C# 

ท่ีตองใชเพียงนิ้วกอยมือขวานิ้วเดียวเทานั้นในการกระทํา และภาพท่ี 42 หากผูปฏิบัติหันปุมกดใหอยู

ในลักษณะเอียงไปขางหนามากจนเกินไปจะสงผลใหมือซายมีความคลองตัวในการปฏิบัติมากข้ึนแต

กลับทําใหมือขวาเกิดอาการเกร็ง สาเหตุเพราะตองเอ้ือมมือขวาไปขางหนามากกวาปกติในขณะ

ปฏิบัติฟลูต และภาพท่ี 43 แสดงใหเห็นถึงฟลูตท่ีอยูในตําแหนงสมดุลพรอมแกการปฏิบัติโดยท่ีปุมกด

เยื้องเอียงไปขางหนาเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 

 
ภาพท่ี 41 แสดงใหเห็นถึงปุมกดท่ีอยูในลักษณะขนานกับพ้ืนมากจนเกินไป 

ท่ี มา : Jennifer Cluff, How to assemble and hold your flute, เข า ถึ งเม่ือ  22 มิ ถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

Body 

Key 

https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
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ภาพท่ี 42 แสดงใหเห็นถึงปุมกดท่ีอยูในลักษณะเอียงไปขางหนามากจนเกินไป 

ท่ี มา : Jennifer Cluff, How to assemble and hold your flute, เข า ถึ งเม่ือ  22 มิ ถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf   

 

 
ภาพท่ี 43 แสดงใหเห็นถึงฟลูตท่ีอยูในตําแหนงสมดุลพรอมแกการบรรเลง 

ท่ี มา : Jennifer Cluff, How to assemble and hold your flute, เข า ถึ งเม่ือ  22 มิ ถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf   

 

 

 

 

Body 

Key 
RH 

Body 

Key 

https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
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 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม เรื่องลักษณะของหัวไหลและขอศอกท่ีเหมาะสม

กับการปฏิบัติฟลูต49

6 

 ปญหาดังกลาวหากไมไดรับการแกไขหรือฝกซอมใหถูกวิธีจะสงผลเสียถึงกลามเนื้อ

บริเวณหัวไหล และสงผลเสียถึงเรื่องการหายใจไดไมเต็มประสิทธิภาพอีกดวย กลาวคือ ทาทางการ

ปฏิบัติฟลูตท่ีเหมาะสมนั้นขอศอกของผูปฏิบัติไมควรอยูในลักษณะขนานหรือยกสูงกวาหัวไหลท้ังสอง

ขาง สาเหตุเพราะการถือฟลูตในลักษณะดังกลาวนั้นทําใหมือและนิ้วมืออยูในลักษณะท่ีไมเหมาะสม 

ขอมือจะอยูในลักษณะต่ํากวาหัวไหล ดังภาพท่ี 44 และในอีกกรณีคือ การถือฟลูตในลักษณะท่ีหนีบ

ขอศอกท้ังสองขางเขาใกลบริเวณลําตัวมากจนเกินไป สามารถเกิดผลเสียในเรื่องของการหายใจไดไม

เต็มท่ีเพราะขอศอกท้ังสองขางอยูในลักษณะหนีบเขาหาลําตัวสงผลใหกีดขวางการขยายตัวของปอด

ขณะผูปฏิบัติหายใจเขาเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติและยังมีผลเสียทําใหเกิดความเพ้ียนของ

เสียง (Intonation) ไดอีกดวย ดังภาพท่ี 45 และในภาพท่ี 46 แสดงใหเห็นถึงลักษณะของหัวไหลและ

ขอศอกท่ีอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต คือขอศอกท้ังสองขางของผูปฏิบัตินั้นอยูต่ํากวา

หัวไหลท้ังสองขาง และไมหนีบชิดใกลลําตัวมากจนเกินไป หากผูปฏิบัติอยูในลักษณะท่ีเหมาะสมแลว

นั้นจะสามารถสังเกตเห็นรูปสามเหลี่ยมดานไมเทาบริเวณชองวางของฟลูต และมุมขอศอกดานขวา

ของผูปฏิบัต5ิ0

7 ดังตัวอยางภาพท่ี 47 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 6 Lea Pearson, Body Mapping for Flutists ( Unites States of America: 

Mason Ave Chicago, 2006), 49. 

 7 วรพล กาญจนวีระโยธิน, ทาเปาฟลูตท่ีควรจะเปน, เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2560, 

เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=NdCyTvevE3A   
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ภาพท่ี 44 แสดงใหเห็นถึงทาทางการปฏิบัติฟลูตท่ีขอศอกของผูปฏิบัติไมควรอยูในลักษณะขนาน 

 หรือยกสูงกวาหัวไหลท้ังสองขาง 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 35. 

 

 
ภาพท่ี 45 แสดงใหเห็นถึงทาทางการปฏิบัติฟลูตท่ีหนีบขอศอกท้ังสองขางเขาใกลบริเวณลําตัว

มาก 

 จนเกินไป 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 35. 
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ภาพท่ี 46 แสดงใหเห็นถึงลักษณะของหัวไหลและขอศอกท่ีอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ 

 ฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 1. 

 

 
ภาพท่ี 47 แสดงใหเห็นถึงรูปสามเหลี่ยมดานไมเทาบริเวณชองวางของฟลูตและมุมขอศอกดานขวา 

 ของผูปฏิบัติในกรณีท่ีผูปฏิบัติอยูในตําแหนงทาทางท่ีเหมาะสมแลว 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 16. 
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 อาจารย Jennifer Cluff ไดกลาวถึงเรื่องลักษณะของหัวไหลและขอศอกท่ีเหมาะสมกับ

การปฏิบัติฟลูตในขณะนั่งบรรเลง และ ยืนบรรเลงไววา หากผูปฏิบัติตองการบรรเลงในทานั่งควรปรับ

เกาอ้ีใหเอียงไปทางขวา 45 องศา เม่ือนั่งลงแลวใหหันลําตัวทอนบนไปทางซายเล็กนอย และใบหนา

ของผูปฏิบัติมองผานขอศอกซายไปยังท่ีวางโนต (Music Stand) หากผูปฏิบัติตองการบรรเลงในทา

ยืน ควรยืนเอียงหันไปทางขวา 45 องศา และหันลําตัวทอนบนมาทางซายเล็กนอย และใบหนาของผู

ปฏิบัติมองผานขอศอกซายไปยังท่ีวางโนต เชนเดียวกันกับทานั่งบรรเลง ดังภาพท่ี 48 

 

 

ภาพท่ี 48 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงท่ีลําตัวทอนบนหันมาทางซายเล็กนอยและทิศทางของ

ใบหนาผู 

 ปฏิบัติมองผานขอศอกซายไปยังท่ีวางโนต 

ท่ี มา : Jennifer Cluff, How to assemble and hold your flute, เข า ถึ งเม่ือ  22 มิ ถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf   

 

 เม่ือผูวิจัยทราบถึงวิธีการแกไขปญหา เรื่องลักษณะทางกายภาพของมือ นิ้วมือ ขอศอก 

และหัวไหลท่ีเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะไดแลวนั้น 

ผูวิจัยไดนําภาพวิธีการตาง ๆ และคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาประยุกตใช พบวาสามารถบรรเลง

โนตเพลงท่ีมีจํานวนมาก ไดอยางคลองตัวมากข้ึน ยกตัวอยางเชน ตรงจุดท่ีเปนปญหาชวงการบรรเลง

ในการแปรครั้งท่ี 5 เพราะเม่ือลักษณะทางกายภาพของมือ นิ้วมือ ขอศอก และหัวไหลอยูในตําแหนง

ท่ีวางโนต 

https://www.jennifercluff.com/basichold.pdf%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560
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ท่ีเหมาะสมกับการบรรเลงแลว ยอมสงผลใหอวัยวะดังกลาวพรอมท่ีจะทํางาน ไมมีปญหาเรื่องอาการ

เกร็งของกลามเนื้อมาเปนอุปสรรคขัดขวางการบรรเลงแลวนั้น จึงสามารถปฏิบัติชวงท่ีเปนปญหาเรื่อง

ปริมาณโนตเพลงท่ี มีจํานวนมากจากการแปรครั้งท่ี  5 ของบทประพันธ Introduction and 

Variations on a Theme Op.160 ไดอยางคลองตัว และบรรเลงไดครบทุกตัวโนตตรงตามจังหวะท่ี

ผูประพันธไดกําหนดมาแลว วิธีการแกไขปญหาและแนวทางการฝกซอมดังกลาวยังสามารถนําไป

ฝกซอมจนกระท่ังเกิดเปนความเคยชิน และนําไปปฏิบัติกับบทประพันธบทอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

 

Flute Concerto in E Minor No.7  

 ในใจความนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงเพียงแบบฉบับสําหรับ Flute solo และมี Piano เปน

เครื่องรวมแสดงเทานั้น Flute Concerto in E Minor No.7 ไดถูกประพันธข้ึนโดย ฟรองซัวส เดอ

เวียน ในราวป ค.ศ. 1787 โดยแบงเปน 3 ชวงเพลง ใหญ ๆ คือ Allegro, Adagio และ Rondo 

allegretto; Poco moderato ซ่ึงรวมความยาวท้ัง 3 ชวงเพลงเปนเวลา 25 นาที  

 

 ทักษะท่ีเปนปญหาและวิธีการแกไขแนวทางการฝกซอม 

 ภายในบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 นั้นประกอบไปดวย 3 ทอน 

แตปญหาท่ีผูวิจัยพบมี 2 ประเด็นปญหา ปญหาเรื่องแรก คือ ไมสามารถบรรเลงโนตเพลงในชวงเสียง

สูงภายใตความเบาใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของผูประพันธสาเหตุเพราะไมทราบถึง

วิธีการกระทําทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม ซ่ึง

พบไดในทอน อะดาโจ หรือทอนท่ี 2 ของบทประพันธ และปญหาถัดมา คือ ไมสามารถบรรเลง

โนตเพลงจํานวนมากไดครบทุกตัวภายใตทักษะการบังคับลิ้นซอนแบบสาม ซ่ึงพบไดในทอน Rondo 

allegretto; Poco moderato หรือทอนท่ี 3 ของบทประพันธ โดยผูวิจัยตองการหาวิธีการแกไขและ

แนวทางการฝกซอมเรื่องทักษะการบังคับลิ้นซอนแบบสามในหัวขอเดียวกันกับทักษะการบังคับลิ้น

ซอน โดยปญหาเรื่องทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ี

เหมาะสม มีวิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอมดังนี้ 

 ทักษะท่ีเปนปญหา : ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคง

คุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม (High Register Flute Embouchure)  

 โดยปญหาท่ีพบคือ ผูวิจัยไมทราบวาชนิดของรูปปากลักษณะไหนเหมาะสมท่ีจะนํามาใช

กับชวงเสียงท่ีมีระดับสูงข้ึน และอยูภายใตความเบา จึงทําใหเกิดอาการเกร็งบริเวณปากและกระพุง
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แกม สาเหตุเพราะผูวิจัยบีบปากขณะเปามากจนเกินไปเพ่ือใหไดเสียงท่ีสูงข้ึน และใหอยูภายใตความ

เบา แตการกระทําในลักษณะนี้ทําใหลมท่ีเดินทางผานชองวางของรูรูปปากผูวิจัยเดินทางผานไดไม

สะดวก เกิดอาการสะดุดเพราะปากของผูวิจัยมีอาการเกร็ง และอาจจะปดชองวางสําหรับการเปาลม

ออกมามากจนเกินไป (ภาพท่ี 49 แสดงใหเห็นถึงชองวางท่ีใชเปาลมออกมาเพ่ือใหเกิดเสียงตาง ๆ ) 

จึงทําใหผลลัพธของเสียงท่ีไดสะดุดขาดออกจากกันไมมีความตอเนื่อง และเกิดความเพ้ียนของเสียง 

ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมานั้นทําใหไมสามารถบรรเลงโนตเพลงในชวงเสียงสูงภายใตความเบาใหออกมา

มีคุณภาพท่ีเหมาะสม และเกิดจุดรวมเสียง (Focus) หลายตําแหนงซ่ึงกอใหเกิดความไมเสถียรของ

น้ําเสียง และไมตรงกับความตองการของผูประพันธ ซ่ึงพบไดในทอน อะดาโจ หรือทอนท่ี 2 ของบท

ประพันธ ดังภาพท่ี 50 

 

 
ภาพท่ี 49 แสดงใหเห็นถึงชองวางท่ีใชเปาลมออกมาเพ่ือใหเกิดเสียงตาง ๆ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 37. 

 

ชองวางของรูปปาก 

ฟลูต 
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ภาพท่ี 50 แสดงใหเห็นถึงบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 ในทอน อะดาโจ 

 ชวงหนึ่งของบทประพันธท่ีพบปญหา 

 

 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม 

 โดยกอนท่ีผูวิจัยจะอธิบายถึงวิธีการแกไขปญหาเรื่องทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงให

อยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสมนั้น ผูวิจัยขออธิบายถึงจุดกําเนิดเสียงของฟลูต

เสียกอนวากําเนิดมาจากจุดไหน กลาวคือ เม่ือผูปฏิบัติ ได เปาลมเขาไปยังรูเปา Blow Hole        

(ภาพ ท่ี  51) ในสวนของ Head Joint แล วนั้ น  ลมจะเดินทางไปกระทบ กับ  Blowing Wall        

(ภาพท่ี 52) ทําใหลมท่ีเดินทางมานั้นแยกออกเปน 2 ทิศทาง ทิศทางท่ีหนึ่งไดผานออกไปนอก Head 

Joint และทิศทางท่ี  2 ผ าน เข าไปภายใน  Head Joint, Body, และ Foot Joint ตามลํ า ดับ       

(ภาพท่ี 53) ในลักษณะหมุนวนอยูภายในฟลูต (ภาพท่ี 54) ทําใหโมเลกุลของฟลูตเกิดการสั่นสะเทือน

จึงเกิดเปนเสียงตัวโนตตาง ๆ ตามท่ีผูปฏิบัติตองการ และเม่ือผูปฏิบัติตองการบรรเลงตัวโนตตัวอ่ืน ๆ 

ไมวาจะอยูในชวงเสียงท่ีสูงหรือชวงเสียงท่ีต่ํานั้น จึงจําเปนตองมีทิศทางการเปาลม และการขยับรูป

ปากท่ีเหมาะสม51

8  

 

 

                                           
 8 ชัชวาล อรรถกิจโกศล, ถา “รูปปาก” ผิดชีวิตจะลําบาก, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 

2560, เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/tha-rup-pak-

phid-chiwit-ca-labak    
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ภาพท่ี 51 แสดงใหเห็นถึงรูเปาในสวนของ Head Joint 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 8. 

 

 
ภาพท่ี 52 แสดงใหเห็นถึงตําแหนง Blowing Wall 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 1. 

 

รูเปา 

Blowing Wall 



57 

 

 

 
ภาพท่ี 53 แสดงใหเห็นถึงการเดินทางของลมท้ัง 2 ทิศทาง  

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 8. 

 

 
ภาพท่ี 54 แสดงใหเห็นถึงลักษณะลมทิศทางท่ี 2 ขณะหมุนวนอยูภายในฟลูต 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 8. 

 

 

ทิศทางลมท่ี 1 

ทิศทางลมท่ี 2 

 

ทิศทางลมท่ี 2 
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 วิธีการแกไขมีดังตอไปนี้ 

 1. ในข้ันตอนนี้ยังไมนําสวน Head Joint เขามารวมฝก แตใหผูปฏิบัติสมมติวาเรามีสวน 

Head Joint อยูในการฝกครั้งนี้ดวย แลวจึงพยายามเปาลมออกมาในลักษณะเปาลงไปในสวนของ 

Blow Hole ตามปกติดวยรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียว ภาพท่ี 55 (ภาพท่ี 56 แสดงใหเห็นถึงรู

รูปปากท่ีมีจุดรวมลมหลายรู) 

 2. จากนั้นฝกเลื่อนขากรรไกรไป และ กลับในทิศทางไปขางหนา และ ถอยหลังกลับมา

ยังตําแหนงเดิม วิธีดังกลาวทําใหริมฝปากของผูปฏิบัติท้ังริมฝปากบน และ ริมฝปากลางจะคอย ๆ 

ขยับเขาหา และ แยกออกจากกันตามแรงการเลื่อนของขากรรไกร สงผลทําใหรูรูปปากท่ีมีจุดรวม

เสียง คอย ๆ เล็กลง แตเม่ือขยับขากรรไกรกลับมายังตําแหนงเดิม รูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมนั้นจะขยาย

ใหญข้ึนกลับมาในลักษณะเริ่มตน โดยผูปฏิบัติตองรักษารูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียวใหได

ตลอดท้ังการฝก เพ่ือท่ีจะไดเสียงท่ีมีจุดรวมเสียงเพียงจุดเดียวในขณะท่ีนําสวน Head Joint เขา

มารวมฝก ดังภาพท่ี 57 

 3. จากนั้นนําสวนของ Head Joint มารวมฝกพรอมกับใชวิธีกอนหนานี้คือ ใชรูรูปปากท่ี

มีจุดรวมลมเพียงจุดเดียวมาใชเปาลมในลักษณะลงไปในสวนของ Blow Hole จากนั้นฝกเลื่อน

ขากรรไกรไป และ กลับในทิศทางไปขางหนา และ ถอยหลังกลับมายังตําแหนงเดิม ดังภาพท่ี 58 จะ

สงผลใหเสียงท่ีไดนั้นแกวงไป – มา ในลักษณะเสียงสูงข้ึน และ ต่ําลงตามทิศทางการขยับไป และ 

กลับของขากรรไกร (ภาพท่ี 59 แสดงใหเห็นถึงสวนของ Lips Plate ท่ีโดนริมฝปากลางคอย ๆ เคลื่อน

ทับหลังจากท่ีไดมีการขยับขากรรไกรไปขางหนาเพ่ือใหไดเสียงท่ีสูงข้ึน) 

 4. เริ่มนําสวน Body และ Foot Joint มาประกอบรวมกันกับการฝกซอม โดยใหเลือก

ตัวโนตตัวใดก็ไดมาทดลองในข้ันตอนนี้ จากนั้นใหเปลี่ยนเสียงตัวโนตตัวท่ีไดเลือกมาใหสูงข้ึน 1 ชวงคู

แปด โดยไมทําการเปลี่ยนนิ้วมือเพ่ือใหไดเสียงโนตตัวนั้น แตใหใชรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียว

มาใชเปาและใชวิธีการขยับขากรรไกรไปขางหนาและใหความสําคัญกับกําลังลมจากทอง 52

9 (Support) 

เพ่ือใหไดเสียงโนตดังกลาวท่ีสูงข้ึนมาแลว 1 ชวงคูแปด จะไมใชการดันลมเพ่ือใหไดตัวโนตท่ีตองการ

เด็ดขาด ควรใชแควิธีการเลื่อนขากรรไกร และควบคุมทิศทางของลมท่ีเปาออกมามากกวา  

ยกตัวอยางเชน ผูวิจัยเลือกโนตตัว G (ซอล) มาเปนโนตตัวอยาง และไมทําการเปลี่ยนนิ้วเพ่ือเปนสวน

                                           
 9 ชัชวาล อรรถกิจโกศล, “Support”, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-embouchure 

-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang   

https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-embouchure%20-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang
https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-embouchure%20-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang
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ชวยใหไดเสียงท่ีตองการ แตใหเลื่อนขากรรไกรไปขางหนา และควบคุมทิศทางลมท่ีเปาออกมาชวย

เพ่ือใหไดเสียงท่ีตองการ ดังภาพท่ี 60 ผูปฏิบัติสามารถเปลี่ยนตัวโนตไปไดเรื่อย ๆ และฝกซอม

จนกระท่ังท้ังกลามเนื้อบริเวณรอบปาก และ ขากรรไกรทํางานจนกระท่ังเกิดความเคยชิน 

 5. นําทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส 53

10 (Harmonic Series) เขามาเปนแบบฝกหัดเพ่ือแกไข

ปญหาเรื่องทักษะการใชรูปปากเปาระดับเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 

โดยผูวิจัยกําหนดโนตตัว C (โด) เขามาเปนตัวโนตฝกหัด ดังนั้นจะได อนุกรมฮารโมนิกสของ C จะมี

สมาชิกภายในอนุกรมฮารโมนิกสดังนี้ C C G C E G Bb C (โด โด ซอล โด มี ซอล ทีแฟลต โด) โดย

ใหผูปฏิบัติใชรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียวมาใชเปา และใชวิธีการขยับขากรรไกรไปขางหนา

และควบคุมทิศทางลมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมจนกระท่ังเกิดเปนเสียงตัวโนตแตละตัวตามลําดับ ไม

ใชวิธีการเปลี่ยนนิ้วเพ่ือใหไดเสียงตรงตามตัวโนตท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ี 61 และฝกซอมจนกระท่ังท้ัง

กลามเนื้อบริเวณรอบปาก และขากรรไกรเกิดความเคยชิน 

 หากผูปฏิบัติไดนําวิธีการใชรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียวมาใชเปาลม และเลื่อน

ขากรรไกรสําเร็จแลวนั้น ตอมาจึงควบคุมทิศทางของลมท่ีเปาออกมาใหเกิดความเหมาะสมกับตัวโนต

แตละตัว โดยในท้ัง 2 ทฤษฎี ท้ังทฤษฎีแบบฝกหัดบรรเลงชวงคูแปด และ ทฤษฎีแบบฝกหัดบรรเลง

อนุกรมฮารโมนิกส จะสงผลใหความเขมเสียงท่ีออกมานั้นกลายเปนเสียงดังข้ึน และเปนเสียงต่ําลง 

โดยอยูในรูรูปปากปกติ กอนท่ีจะขยับขากรรไกรไปขางหนา จากนั้นความเขมเสียงจะคอย ๆ เบาลง

และไดระดับเสียงท่ีสูงข้ึนในขณะท่ีผูปฏิบัติขยับขากรรไกรไปขางหนา เนื่องจากรูของริมฝปากท่ีเปา

ออกมานั้นจะคอย ๆ เล็กลงตามไปพรอมกับการขยับของขากรรไกรนั่นเอง ดังภาพท่ี 62 และภาพท่ี 

63 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของลักษณะริมฝปากในขณะกอน และ หลังเลื่อนขากรรไกรเพ่ือให

ไดระดับเสียงท่ีสูงข้ึนและใหไดความเขมเสียงท่ีเบาลง 

 

 

 

                                           
 10 อนุกรมฮารโมนิกส, อนุกรมเสียงหลอก โนตชุดหนึ่งประกอบดวยโนตหลายตัวเกิดจาก

การสั่นสะเทือนในระดับรองของคลื่นเสียงหลัก ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางค

ศิลป (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 132. 
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ภาพท่ี 55 แสดงใหเห็นถึงรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมเพียงจุดเดียวขณะฝก โดยท่ียังไมไดนําสวน Head 

 Joint มารวมฝกซอม 

 

 
ภาพท่ี 56 แสดงใหเห็นถึงรูรูปปากท่ีมีจุดรวมลมหลายรู 

 

 
ภาพท่ี 57 แสดงใหเห็นถึงภาพขากรรไกรท่ีขยับไปขางหนา และ ถอยหลังกลับมาในทิศทางเดิม 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 58  นําสวนของ Head Joint มารวมฝกพรอมเลื่อนขากรรไกรไป และ กลับในทิศทางไป

 ขางหนา และ ถอยหลังกลับมายังตําแหนงเดิม จะสงผลใหระดับเสียงท่ีไดนั้นแกวงไป – 

 มา ในลักษณะเสียงสูงข้ึน และ ต่ําลงตามทิศทางการขยับไป และ กลับของขากรรไกร 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 
ภาพท่ี 59 แสดงใหเห็นถึงสวนของ Lips Plate ท่ีโดนริมฝปากลางคอย ๆ เคลื่อนทับหลังจากท่ีไดมี

 การขยับขากรรไกรไปขางหนาเพ่ือใหไดเสียงท่ีสูงข้ึน 

 

 

ชวงเสียงต่ํา ชวงเสียงสูง ชวงเสียงกลาง 

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 
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ภาพท่ี 60 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนระดับเสียงใหสูงข้ึน 1 ชวงคูแปด โดยการเลื่อนขากรรไกรไป

 ขางหนาและควบคุมทิศทางลมท่ีเปาออกมา (ไมใชวิธีการเปลี่ยนนิ้วเพ่ือใหไดเสียงท่ี

 ตองการ) 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 61 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนระดับเสียงใหสูงข้ึน โดยใชสมาชิกอนุกรมฮารโมนิกสของโนต

 ตัว C โดยการเลื่อนขากรรไกรไปขางหนาและควบคุมทิศทางลมท่ีเปาออกมา (ไมใช

 วิธีการเปลี่ยนนิ้วเพ่ือใหไดเสียงท่ีตองการ) 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 62 แสดงใหเห็นถึงความเขมของเสียงจากเสียงดัง ไปยังเสียงเบา ดวยการเลื่อนขากรรไกรไป

 ขางหนา 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 
ภาพท่ี 63 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของลักษณะริมฝปากในขณะกอน และ หลังเลื่อน

 ขากรรไกรเพ่ือใหไดระดับเสียงท่ีสูงข้ึนและใหไดความเขมเสียงท่ีเบาลง 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 15. 

 

 

FORTE PIANO 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 

ทิศทางลม 

กอนเลื่อนขากรรไกร หลังเลื่อนขากรรไกร 

Lips Plate Lips Plate 



65 

 

 

 แนวทางการฝกซอม 

 เม่ือไดทราบถึงข้ันตอนและวิธีการแกไขทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบา

และยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสมแลวนั้น ข้ันตอนตอไปจึงนําวิธีการดังกลาวมาประยุกตใชในบท

ประพันธ โดยชวงท่ีมีปญหานั้นคือ ทอนอะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in E Minor 

No.7 (ภาพท่ี 64) ผูวิจัยจึงนําวิธีการแกไขปญหามาประยุกตใชดังตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 64 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีเปนปญหาเรื่องทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบา 

 และยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 

  

 1. ในข้ันตอนแรกของแนวทางการฝกซอมผูวิจัยจะขอนําเพียงตัวโนตท่ีเปนแนวทํานอง

หลักเทานั้นมายกตัวอยางในการหาแนวทางการฝกซอม จะไมนําโนตประดับมารวมฝกซอม ดังนั้นจะ

เหลือตัวโนตท่ีนํามาทําการหาแนวทางการฝกซอม คือ โนตตัว G (ซอล) โนตตัว D (เร) โนตตัว F# 

(ฟาชารป) และ โนตตัว B (ที) สามารถพบตัวโนตท่ีจะนํามาทําการหาแนวทางการฝกซอมไดภายในรูป

วงกลมดังภาพท่ี 65  
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ภาพท่ี 65 แสดงใหเห็นเฉพาะตัวโนตท่ีจะนํามาทําการหาแนวทางการฝกซอม 

 

 2. ข้ันตอนตอมาใหนําชวงท่ีพบปญหามาสรางเปนแบบฝกหัดโดยนําทฤษฎีอนุกรมฮารโม

นิกสมาประยุกตใชรวมกับการใชทักษะการเลื่อนขากรรไกรไปขางหนาเพ่ือใหไดรูรูปปากท่ีเล็กลงใน

การเปลี่ยนเสียง คูไปกับการควบคุมทิศทางลมท่ีเหมาะสมใหเกิดเปนเสียงตัวโนตท่ีตองการคือ โนตตัว 

G โนตตัว D โนตตัว F# และ โนตตัว B โดยวิธีการหาอนุกรมฮารโมนิกสเพ่ือใหไดผลลัพธเปนตัวโนตท่ี

เราตองการนั้น มีวิธีการหาดังนี้ ใหนําตัวโนตท่ีตองการหาอนุกรมฮารโมนิกสมาเปนโจทย และนับข้ันคู

ตัวโนตลงมาคูหาสมบูรณ จึงจะไดผลลัพธเปนตัวโนตท่ีผูปฏิบัติตองนําไปใชเพ่ือใหไดเสียงฮารโมนิกส

ตามท่ีตองการ โดยใหเลือกใชชวงเสียงของตัวโนตผลลัพธดังกลาวในชวงเสียงท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีฟลูตหรือ

เครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ สามารถปฏิบัติได ยกตัวอยางเชน ผูวิจัยตองการหาอนุกรมฮารโมนิกสของโนต

ตัว G ในชวงข้ันคูแปด (สังเกตไดจากจังหวะท่ี 1 หองเพลงท่ี 43 ทอนเพลงอะดาโจ ดังภาพท่ี 65) จึง

นําโนตตัว G มาเปนโจทย และนับลงมาคูหาสมบูรณ จึงจะไดโนตตัว C จากนั้นใหนับจากโนตตัว C ลง

ไปอีก 1 ข้ันคูแปด จึงจะไดตัวโนตตัวท่ีต่ําท่ีสุด เพ่ือนําวิธีการกดนิ้วของโนตตัว C ท่ีต่ําลงมาอีก 1 ชวง

คูแปดดังกลาวนั้นมาปฏิบัติเพ่ือใหไดเสียงโนตตัว G ท่ีเปนเสียงอนุกรมฮารโมนิกส ดังภาพท่ี 66  และ

ผูวิจัยขอเนนย้ําวาการใชทักษะดังกลาวจะไมนําวิธีการเปลี่ยนนิ้วหรือการดันลมมาใช เพ่ือใหไดเสียงตัว

โนตท่ีตองการ ควรใหความสําคัญในเรื่องของการเลื่อนขากรรไกร และการควบคุมทิศทางลมเปน

ประเด็นสําคัญ จึงจะไดออกมาในลักษณะดังภาพท่ี 66 ท่ีนําตัวโนตตัว C มาประยุกตใชกับทฤษฎี

อนุกรมฮารโมนิกสและการเลื่อนขากรรไกรไปขางหนา โดยไมใชวิธีการเปลี่ยนนิ้ว เพ่ือใหไดตัวโนตตัว 
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G ในหองเพลงท่ี 43 จังหวะท่ี 1 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in E Minor 

No.711 

 

 
ภาพท่ี 66 แสดงให เห็นถึงการนําวิธีการกดนิ้วของตัวโนตตัว C ท่ีต่ํ าลงมา 1 ชวงคูแปดมา

 ประยุกตใชกับทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส เพ่ือใหไดตัวโนตตัว G ในจังหวะท่ี 1 ในหอง

 เพลงท่ี 43 44 และ 45 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in E 

 Minor No.7 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

                                           
 11 วรพล กาญจนวีระโยธิน, เปาเสียงสูงงายและเพราะ, เขาถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2560, 

เขาถึงไดจาก  https://www.youtube.com/watch?v=jo5XKs_ttp8   

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 

คูหาสมบูรณ คูแปดสมบูรณ 



68 

 

 

 
ภาพท่ี 67  แสดงให เห็นถึงการนําวิธีการกดนิ้วของตัวโนตตัว G ท่ีต่ํ าลงมา 1 ชวงคูแปดมา

 ประยุกตใชกับทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส เพ่ือใหไดตัวโนตตัว D ในจังหวะท่ี 4 ในหอง

 เพลงท่ี 43  และ 45 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in E Minor 

 No.7 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 
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ภาพท่ี 68  แสดงให เห็นถึงการนําวิธีการกดนิ้ วของตัวโนตตัว B ท่ีต่ํ าลงมา 1 ชวงคูแปดมา

 ประยุกตใชกับทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส เพ่ือใหเสียงอนุกรมฮารโมนิกสโนตตัว F# ใน

 จังหวะยกท่ี 4 ในหองเพลงท่ี 43 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto 

 in E Minor No.7 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 



70 

 

 

 

 
ภาพท่ี 69 แสดงใหเห็นถึงการนําวิธีการกดนิ้วของตัวโนตตัว E ท่ีต่ําลงมา 1 ชวงคูแปดมา

 ประยุกตใชกับทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส เพ่ือใหไดเสียงอนุกรมฮารโมนิกสโนตตัว B ใน

 จังหวะท่ี 2 ในหองเพลงท่ี 45 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in 

 E Minor No.7 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 
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ภาพท่ี 70  แสดงให เห็นถึงการนําวิธีการกดนิ้วของตัวโนตตัว C ท่ีต่ํ าลงมา 1 ชวงคูแปดมา

 ประยุกตใชกับทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกส เพ่ือใหไดเสียงอนุกรมฮารโมนิกสโนตตัว G ใน

 จังหวะท่ี 1 ในหองเพลงท่ี 46 ของทอน อะดาโจ จากบทประพันธ Flute Concerto in 

 E Minor No.7 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 3. หลังจากท่ีไดทราบถึงแนวทางการฝกซอมแลวนั้น ใหผูปฏิบัติฝกซอมเรื่องการเลื่อน

ขากรรไกรท่ีพรอมไปกับการควบคุมทิศทางลมจนกระท่ังเกิดเปนความเคยชินโดยใชวิธีการเปาเสียง

ลากยาว เพ่ือท่ีจะนํารูรูปปาก และความรูสึกท่ีไดรับจากการฝกนั้น นําไปใชกับลักษณะการกดนิ้วจริง

ท่ีแตกตางกันออกไปตามตัวโนตท่ีผูประพันธไดประพันธไว ดังภาพท่ี 71, 72, 73, 74 และภาพท่ี 75 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

ทิศทางลม 

การเคลื่อนตัวของขากรรไกร 
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ภาพท่ี 71  แสดงใหเห็นถึงโนตตัว G ท่ีไดใชรูรูปปากจากการเลื่อนขากรรไกรท่ีไดจากทฤษฎีอนุกรม

 ฮารโมนิกส แตไดเปลี่ยนวิธีการกดนิ้วมาใชนิ้วจริงตามลักษณะเฉพาะ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 72  แสดงใหเห็นถึงโนตตัว D ท่ีไดใชรูรูปปากจากการเลื่อนขากรรไกรท่ีไดจากทฤษฎีอนุกรม

 ฮารโมนิกส แตไดเปลี่ยนวิธีการกดนิ้วมาใชนิ้วจริงตามลักษณะเฉพาะ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 73  แสดงใหเห็นถึงโนตตัว F# ท่ีไดใชรูรูปปากจากการเลื่อนขากรรไกรท่ีไดจากทฤษฎีอนุกรม

 ฮารโมนิกส แตไดเปลี่ยนวิธีการกดนิ้วมาใชนิ้วจริงตามลักษณะเฉพาะ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 74  แสดงใหเห็นถึงโนตตัว B ท่ีไดใชรูรูปปากจากการเลื่อนขากรรไกรท่ีไดจากทฤษฎีอนุกรม

 ฮารโมนิกส แตไดเปลี่ยนวิธีการกดนิ้วมาใชนิ้วจริงตามลักษณะเฉพาะ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางลม 
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ภาพท่ี 75  แสดงใหเห็นถึงโนตตัว G ท่ีไดใชรูรูปปากจากการเลื่อนขากรรไกรท่ีไดจากทฤษฎีอนุกรม

 ฮารโมนิกส แตไดเปลี่ยนวิธีการกดนิ้วมาใชนิ้วจริงตามลักษณะเฉพาะ 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 10. 

 

 โดยสาเหตุท่ีกระทําในลักษณะการนําทฤษฎีฮารโมนิกสมารวมใชฝกซอมนั้นเพราะวา 

การท่ีเราตองการบรรเลงตัวโนตใหไดตามเสียงท่ีเราตองการ แตกลับใชการกดนิ้วท่ีเปนทฤษฎีอนุกรม

ฮารโมนิกสมาใชเพ่ือเปนการหาเนื้อเสียงนั้นจะฝนตอความรูสึกอยางมาก และคุณภาพเสียงท่ีออกมา

นั้นจะไมสดใส หรือโปรงเทากับการท่ีผูปฏิบัติใชนิ้วจริง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันในวิธีการกดมาใช 

เพราะนั้นเปนวิธีการกดท่ีถูกตองเหมาะสมกับการสั่นสะเทือนของฟลูตท่ีถูกกระทําโดยการเปาลมเขา

ไปในฟลูต และคุณภาพเสียงท่ีสงออกมานั้นยังใหความรูสึก สดใส และโปรงมากกกวาวิธีการใชทฤษฎี

อนุกรมฮารโมนิกส แตวิธีการฝกหาเสียง และจุดรวมเสียงโดยทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกสนั้นนับวามี

ความจําเปนอยางมากโดยเฉพาะกับนักฟลูต เพราะชวงเสียงท่ีนักฟลูตมักจะพบเจอบอยครั้งคือ การ

บรรเลงชวงเสียงสูง และยิ่งเปนอุปสรรคมากข้ึนหากการบรรเลงครั้งนั้นตองอยูภายใตความเขมเสียงท่ี

เบาบาง จึงควรนําทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกสมาเปนสวนชวยในการฝกซอมเพ่ือใหไดคุณภาพเสียงท่ีดี

ทิศทางลม 
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ในขณะกลับมากดนิ้วจริง ของแตละตัวโนต และท่ีสําคัญทฤษฎีอนุกรมฮารโมนิกสยังสงผลใหชวงเสียง

สูงท่ีไดนั้นไมเกิดความเพ้ียนของเสียงอีกดวย 

 อาจารย ชัชวาล อรรถกิจโกศล 55

12 ผูซ่ึงจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และอาจารยชัชวาลเคยเปนอาจารยประจําท่ี โครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 

ท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ตอมาไดศึกษาตอท่ี Ecole Normale de Musique de 

Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยไดเรียนกับ Prof. Christian Cheret และ Prof. Philippe Lesgourgues 

ปจจุบันอาจารย ชัชวาล ทําการสอนในสตูดิโอสวนตัว อาจารย ชัชวาลไดกลาวถึงทักษะการเปลี่ยนรูป

ปากวาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญอยางมาก และการเปลี่ยนรูปปากท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดเสียงท่ีมี

คุณภาพนั้น จะตองไมเกิดอาการเกร็งบริเวณกลามเนื้อปาก ควรใหความใสใจในเรื่องทิศทางลมและ

กําลังลมท่ีเปาออกมาจากทองมากกวา เพราะในการเปาโนตแตละตัวนั้นจะมีทิศทางลมท่ีเหมาะสมกับ

โนตแตละตัวอยูแลวดังนั้นการเปลี่ยนรูปปากจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญเพ่ือใหไดคุณภาพเสียงท่ีดีตามไปดวย

56

13 โดยอาจารยไดอธิบายพรอมยกตัวอยางภาพท่ี 76 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางการเดินทางของลมใน

แตละชวงเสียง 

 1. ชวงเสียงต่ํา ทิศทางลมจะเดินทางเฉือนลึกลงไปในรูเปา Blow hole 

 2. ชวงเสียงกลาง ทิศทางลมจะเดินทางเฉือนลงไปตรงกลางรูเปา ไมเฉือนลึกลงไปหรือ

เฉือนข้ึนขอบ Blowing wall มากจนเกินไป 

 3. ชวงเสียงสูง ทิศทางลมจะเดินทางเฉือนกับขอบ Blowing wall พอด ี

 อาจารย ชัชวาลยังไดบอกถึงวิธีการแกไขเรื่องการใชรูปปากท่ีเหมาะสมกับชวงเสียงแตละ

ชวงเสียงดวยการเลื่อนกระดูกขากรรไกรไวดังภาพท่ี 77  

 4. ชวงเสียงต่ํา เลื่อนขากรรไกรถอยหลัง สงผลใหทิศทางลมเฉือนลึกลงไปในรูเปา (รูรูป

ปากจะมีขนาดเล็ก แตใหญกวารูรูปปากของชวงเสียงกลาง และรูรูปปากของชวงเสียงสูง) 

                                           
 12 ชัชวาล อรรถกิจโกศล, Flutist and Instructor, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2560, 

เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/chatflute/home   

 13 ชัชวาล อรรถกิจโกศล, เทคนิครูปปาก: การเปาเสียงตาง ๆ, เขาถึงเม่ือ 29 มิถุนายน 

2560, เข า ถึ ง ได จ าก  https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-

rup-pak-embouchure-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang    

https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-embouchure-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang
https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-embouchure-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang
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 5. ชวงเสียงกลาง โดยการเลื่อนขากรรไกรไปใหไปขางหนาหรือถอยหลังมากจนเกินไป 

สงผลใหทิศทางลมไมเฉือนลงลึกหรือเฉือนกับขอบ Blowing wall มากจนเกินไป (รูรูปปากมีขนาด

เล็กพอประมาณ) 

 6. ชวงเสียงสูง เลื่อนขากรรไกรไปขางหนา สงผลใหทิศทางลมเฉือนกับขอบ Blowing 

wall พอด ี(รูรูปปากมีขนาดเล็กท่ีสุด) 

 

 
ภาพท่ี 76 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงทิศทางการเดินทางของลมในแตละชวงเสียง 

ท่ีมา: ชัชวาล อรรถกิจโกศล, การเปาในระดับเสียงตาง ๆ,  เขาถึงเม่ือ 28  มิถุนายน 2560,  

เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak- 

embouchure-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang  
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ภาพท่ี 77 แสดงใหเห็นถึงวิธีการแกไขเรื่องการใชรูปปากท่ีเหมาะสมกับชวงเสียงแตละชวงเสียงดวย 

 การเลื่อนกระดูกขากรรไกร 

ท่ีมา: ชัชวาล อรรถกิจโกศล, เทคนิครูปปาก:ในการเปาเสียงตาง ๆ,  เขาถึงเม่ือ 28  มิถุนายน 2560, 

เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/chatflute/techniquestips/thekhnikh-rup-pak-

embouchure-technique-kar-pea-ni-radab-seiyng-tang  

 

Fantasie in G Major for Flute Solo 

 Fantasie in G Major for Flute Solo นั้ นอยู ในลํ าดับ ท่ี  11 จากท้ังหมด 12 บท

ประพันธ นับไดวาเปนอีก  1 บทท่ีมีทักษะท่ีคอนขางยากซ่ึงตองการความสามารถจากผูแสดงอยาง

มาก และเนื่องจากเปนบทประพันธสําหรับ การเดี่ยวฟลูต จึงไมมีเปยโนหรือเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนเขา

มาบรรเลงรวมดวยซ่ึงประกอบไปดวย 4 ชวงเพลงสั้น ๆ ดวยกันไดแก  อัลเลโกร, อะดาโจ, วิวาเช, 

และอัลเลโกร บรรเลงตอเนื่องกัน มีความยาวประมาณ 5 นาที โดยในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดแบง

บทประพันธบทนี้ ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 อัลเลโกร สวนท่ี 2 อะดาโจและวิวาเช สวนท่ี 3 

อัลเลโกร 

 

 ทักษะท่ีเปนปญหาและวิธีการแกไขแนวทางการฝกซอม 

 จากชวงเพลง อัลเลโกร ท่ีผานมาผูวิจัยไดพบปญหา และทักษะท่ีคอนขางยากสําหรับผู

ฝกหัดใหมท่ีตองการบรรเลงบทเพลงดังกลาว ผูวิจัยจึงไดรวบรวมทักษะท่ีมักเจอในบทประพันธบทนี้

พรอมท้ังแนวทางการฝกซอมไวดังนี้ 
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 ทักษะท่ีเปนปญหา : การบังคับล้ินซอน57

14  

 โดยปญหาท่ีพบคือ ไมสามารถบรรเลงตัวโนตใหครบภายใตการใชทักษะบังคับลิ้นซอนได

ตรงตามท่ีผูประพันธไดประพันธไว และไมสามารถบรรเลงไดชัดเจนตรงตามจังหวะท่ีไดกําหนดไวจาก

ผูประพันธ และเกิดความไมสัมพันธกันระหวางนิ้วมือ ลิ้น และลมท่ีเปาออกมาในขณะบรรเลง อยางไร

ก็ตามผูวิจัยตองการอธิบายความหมายของการบังคับลิ้น 5 8

15 (Tonguing) หรือการบังคับลิ้นเดี่ยว 

(Single Tonguing) โดยท่ัวไปกอน วามีความหมายอยางไร กลาวคือเปนการทําใหเสียงแตละเสียง

ขาดจากกันโดยผานการกระทําระหวางลม และลิ้นของผูปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องนั้น ๆ ซ่ึงสงผลให

เสียงท่ีออกมามีความสั้นหรือยาวแตกตางกันออกไปเกิดเปนคําวา อาทิคิวเลเชิน ซ่ึงหากตองการให

เสียงท่ีขาดออกจากกันนั้นมีความเร็ว และถ่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงจําเปนตองใชทักษะท่ีเรียกวา “การบังคับ

ลิ้นซอน” เขามาเปนสวนชวยเพ่ือใหการบรรเลงนั้นเปนไปตามความตองการท่ีผูประพันธไดประพันธ

ไว ซ่ึงโดยท่ัวไปการเปาแบบการบังคับลิ้นเดี่ยว 59

16 นั้นมักใชคําพูดในขณะเปาเปนคําพูดเดียวกันคือ   

คําวา “ทู” (TU) เชน ทู…ทู…ทู…ทู…(TU…TU…TU…TU…) แตหากตองการใช การบังคับลิ้นซอน นั้น 

จึงจําเปนตองมีคําวา “คู” (KU) เพ่ิมเขามาอีก 1 คําเขามาแทรกระหวางคําวา “ทู” จึงกลายเปน ทู…

คู…ทู…คู…(TU…KU…TU…KU…)60

17 

 

 วิธีการแกไขและแนวทางการฝกซอม    

 เริ่มจากใหผูปฏิบัติไดฝกการเปาแบบการบังคับลิ้นเดี่ยว กอนท่ีจะไปเริ่มใชแบบการบังคับ

ลิ้นซอน โดยวิธีการฝกซอมครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชบันไดเสียง G Major เปนบันไดเสียงหลักในการทํา

แบบฝกหัดครั้งนี้ สาเหตุเพราะตรงจุดท่ีมีปญหาคือชวงเพลง อัลเลโกร ท่ี 1 ของ เทเลมันน แฟนตา

เชียหมายเลขท่ี 11 บทนี้ ไดบรรเลงอยูใน บันไดเสียง G Major  

                                           
14 Mizzy Mc Caskill, The Flutist’s Companion a comprehensive method 

(U.S.A.: Mel Bay Publications, 1983), 51.  

 15 การบังคับลิ้น เทคนิคการบังคับลิ้นในการเลนเครื่องลมเปนเทคนิคสําคัญในการเลน

เครื่องลมทุกชนิด ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป, 316. 

 16 Nancy Toff, The Flute Book ACOMPLETE GUIDE FOR STUDENTS AND 

PERFORMERS (Unites States of America: Oxford University Press, 2012), 118. 

 17 Ibid, 120. 
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 วิธีการแกไขมีดังตอไปนี้ 

 1. เริ่มตนการฝกโดยใหผูปฏิบัติฝกออกเสียงคําพูดท้ังคําวา “ทู” และ “คู” ใหเกิดความ

เคยชินเสียกอน โดยไมไดนําเครื่องดนตรีมารวมฝกในข้ันตอนนี้ 

 2. เริ่มนําเครื่องดนตรีเขารวมการฝกโดยเริ่มใชตัวกลม เปนอัตราสวนแรกในการฝก 

สาเหตุเพราะ ผูฝกสามารถฝกการบริหารลมไปพรอมกัน และมีสวนชวยใหการบังคับลิ้น ไดตัวโนตท่ี

ขาดออกจากกัน แตยังคงมีความตอเนื่องของเสียงชวยใหไมเกิดชองวางระหวางเสียงข้ึนในอนาคตเม่ือ

เราไปใชในสัดสวนคาโนตท่ีนอยลงเชน ตัวดํา ตัวเขบ็ต 1 ชั้น ตัวเขบ็ต 2 ชั้นตามลําดับ (ดังภาพท่ี 78 

และ 79) โดยใหการออกเสียงเปาฟลูตใชคําวา “ทู” (TU) จึงจะสังเกตไดวาในขณะท่ีเราใชคําวา “ทู” 

ออกเสียงพรอมกับการเปาลมลงไปในฟลูตนั้น ปลายลิ้นจะสัมผัสกับบริเวณหลังฟนบนหรือก่ึงกลาง

ระหวางหลังฟนบน และฟนลาง (ดังภาพท่ี 80) 

 

 
ภาพท่ี 78 แสดงใหเห็นถึงเนื้อเสียงในขณะเปาลมไดรับการบังคับลิ้น ท่ีไมมีชองวาง 

 

 
ภาพท่ี 79 แสดงใหเห็นถึงเนื้อเสียงในขณะเปาลมท่ีไดรับการบังคับลิ้น ท่ีมีชองวาง 

ลม 

ลม 
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ภาพท่ี 80 แสดงภาพใหเห็นถึงปลายลิ้นจะสัมผัสกับบริเวณหลังฟนบนหรือก่ึงกลางระหวางหลังฟน 

 บนและฟนลาง 

ท่ีมา: Robin Soldan and Jeanie Mellersh, Illustrated Flute Playing (London: Minstead 

Publications, n.d.), 37. 

 

 1. หลังจากท่ีไดใชโนตตัวกลม เปนตัวโนตตัวแรกในการทําแบบฝกหัดแลว ใหเปลี่ยนตัว

โนตโดยการลดสัดสวนตัวโนตลงมาเปน ตัวขาว (Half Note) ตัวดํา (Quarter Note) ตัวเขบ็ต 1 ชั้น 

(Eighth Note) และเขบ็ต 2 ชั้น (Sixteenth Note) ตามลําดับ โดยยังคงเปาลม และใชคําวา “ทู” 

(TU) ในการออกเสียงไปพรอมกัน  ดังภาพท่ี 81 

 

 

 

ลิ้น 
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ภาพท่ี 81 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนตัวโนตท่ีลดนอยลงพรอมกับใชคําวา “ทู” ในการออกเสียง 

 

 2. หลังจากท่ีไดฝกการออกเสียงโดยใชคําวา “ทู” จนกระท่ังมีเนื้อเสียงท่ีชัดเจน เสียงมี

ความตอเนื่องไมมีชองวางของเสียงแลว ในการฝกครั้งตอไปใหเปลี่ยนมาใชคําวา “คู” (KU) แทนท่ีคํา

วา “ทู” โดยฝกแบบเดียวกันกับวิธีกอนหนานี้ท่ีไดกลาวไว ดังภาพท่ี 82 

 

 
ภาพท่ี 82 แสดงใหเห็นถึงวิธีการเดียวกันกับ ภาพตัวอยางกอนหนานี้ โดยเปลี่ยนคําท่ีใชออกเสียง

 จากคําวา “ทู” (TU) มาเปนคําวา “คู” (KU) 

 

TU TU TU TU Simile… … … … … 

TU TU TU TU Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … T  T  T T  T T  T      T… 

T  T  T  T  T  T  T  T  

KU KU KU KU 

KU KU KU KU 

k…k…k…k...k…k...k…k… 

k…k…k…k..k…k...k…k… 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 
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 3. หลังจากนั้นจึงนําท้ังคําวา “ทู” และ “คู” มาผสมค่ันกันจึงไดออกมาในลักษณะ

รูปแบบดังนี้ “ทู…คู…ทู…คู…ทู” โดยใหเริ่มจากการเลือกใชสัดสวนตัวโนตเริ่มจากตัวดํา จนกระท่ังได

เสียงท่ีชัดเจนเทากันท้ัง 2 คําพูดแลวจึงคอยลดลั่นสัดสวนลงมาใชสัดสวนของ ตัวเขบ็ต 1 ชั้น ตัวเขบ็ต 

2 ชั้น ตามลําดับ และเม่ือฝกซอมจนไดเสียงท่ีชัดเจนแบบเดียวกันกับโนตตัวดําแลว ใหสลับคําพูดกัน 

โดยเริ่มตนดวยคําวา “คู”แทนคําวา “ทู” จึงออกมาในรูปแบบดังนี้ “คู…ทู…คู…ทู…คู…” (ดังภาพท่ี 

83 แสดงใหเห็นถึงวิธีการฝกซอมดังกลาว) เม่ือท้ัง 2 ลักษณะท่ีไดฝกซอมไปนั้นมีเสียงท่ีชัดเจนและ

สัดสวนท่ีเทากันแลวผูทดลองสามารถเพ่ิมอัตราจังหวะใหเร็วข้ึนไดเพ่ือฝกการทํางานของลิ้นใหรองรับ

กับอัตราความเร็วจริงในบทประพันธ แตอยางไรก็ตามใหผูทดลองระลึกถึงเสมอวายังคงใชความเร็วลม

คงท่ี และมีความรูสึกเดียวกันกับขณะเปาในลักษณะของตัวกลม (ดังภาพท่ี 78 และ 79) ถึงแมวาจะ

ปฏิบัติในสัดสวนตัวโนตท่ีสั้นลงมาแลวก็ตาม เพ่ือใหไดเสียงท่ีมีความตอเนื่องไมขาดออกจากกัน และมี

ลมท่ีเปนสวนชวยในการสนับสนุนแรงเปาใหเสียงออกมาเทากันในทุก ๆ ตัวโนตท่ีบรรเลง 
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ภาพท่ี 83 แสดงใหเห็นถึงการนําท้ังสองคําพูดมาฝกซอมสลับกัน 

 

 แนวทางการฝกซอม  

 เม่ือไดทราบถึงข้ันตอนและวิธีการฝกการบังคับลิ้นซอนแลว ข้ันตอนตอไปจึงนําวิธีการ

ดังกลาวมาประยุกตใชในบทประพันธ โดยชวงท่ีมีปญหานั้นคือ ทอน อัลเลโกรท่ี 1 ผูวิจัยจึงนําวิธีการ

แกไขปญหามาประยุกตใชดังตอไปนี้ 

 นําชวงท่ีมีปญหามากระจายสวนโนตจัดกลุมใหมเพ่ือใหงาย และสะดวกตอการฝกซอม

สําหรับในระยะเริ่มตน โดยการซอมในระยะเริ่มตนนี้ควรซอมในลักษณะชวงสั้น ๆ ควรใสใจเรื่องลม 

ใหใชลมตอเนื่องลักษณะเดียวกันกับ ภาพท่ี 78 และใสใจเรื่องคําพูดท่ีนํามาใชในการบังคับลิ้นซอน ใน

การปฏิบัติทุกตัวโนต และในทุกกลุมโนตใหมุงหาจังหวะตกถัดไป เพ่ือใหเราสามารถกลับไปปฏิบัติโนต

ตามบทประพันธไดอยางราบรื่น (ดังภาพท่ี 84) 

 

 

   TU  KU TU KU 

    KU TU  KU TU 

T  K  T  K T 

k  T  K  T K 

T K T K T T K T K T 

K T K T K K T K TK Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 

Simile… … … … … 
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ภาพท่ี 84 แสดงใหเห็นถึงบทประพันธในชวงท่ีนํามายกตัวอยางและภาพท่ีตัวโนตไดรับการจัดกลุม 

 ใหมสําหรับการฝกซอม 

 

 จากนั้นจึงนําตัวโนตท่ีไดเพ่ิมเขามาออกไป แตยังคงแบงกลุมตัวโนตดังลักษณะเดิม (ภาพ

ท่ี 84) เพ่ือใหสะดวกตอการซอม และยังคงความตอเนื่องกันของตัวโนตในกรณีท่ีกลับมาปฏิบัติตามท่ี

ผูประพันธไดประพันธไว ดังภาพท่ี 85 

 

 
ภาพท่ี 85 แสดงใหเห็นวาไดนําตัวโนตท่ีเพ่ิมเขามาออกไปแลว แตยังคงกลุมโนตในรูปแบบเดิมไว 

 

 

 

 

 

1 

1 

T K T K T K T K T T K T K   T K T K T Simile… … … … … 

1 

T   K   T   K  T   K   T  K    T Simile… … … … … 

1 
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 หลังจากนั้นจึงสามารถปฏิบัติตัวโนตไดตามบทประพันธท่ีไดถูกประพันธไวโดยนําวิธีการ

ท่ีไดกลาวไวนําไปประยุกตใช ดังภาพท่ี 86 

 

 
ภาพท่ี 86 แสดงใหเห็นถึงบางสวนของบทประพันธหลังจากนําวิธีการท่ีไดทดลองแกไขมา 

 ประยุกตใช 

 

 ทักษะท่ีเปนปญหา : การบังคับล้ินซอนแบบสาม 61

18 (นํามาจากบทประพันธ Flute 

Concerto in E Minor No.7 ในทอน รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต)  

 นับไดวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการตัดเสียงเพ่ือใหไดทวงทํานองหรือสัดสวนท่ีมีความ

แปลกใหม ในลักษณะโนตสามพยางค โดยผูวิจัยพบปญหาดังกลาวนั้นขัดขวางการบรรเลง คือ ไม

สามารถบรรเลงตัวโนตใหครบภายใตการใชทักษะบังคับลิ้นซอนแบบสาม ใหไดตรงตามท่ีผูประพันธได

ประพันธไว และไมสามารถบรรเลงไดชัดเจนตรงตามจังหวะท่ีไดกําหนดไวจากผูประพันธ และเกิด

ความไมสัมพันธกันระหวางนิ้วมือ ลิ้น และลมท่ีเปาออกมาในขณะบรรเลง ซ่ึงพบไดจากบทประพันธ 

Flute Concerto in E Minor No.7 ในทอน รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต หองเพลงท่ี 169 

(สามารถพบไดในภาพท่ี 25) และปญหาทักษะดังกลาวนั้นเกิดปญหาคลายคลึงกับ ทักษะการบังคับ

สิ้นซอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีผูวิจัยไดหาวิธีแกปญหาไปแลวนั่นเอง โดยวิธีการแกไขปญหาและแนวทางการ

ฝกซอมทักษะการบังคับลิ้นซอนแบบสามนั้น มีลักษณะคลายคลึงกับวิธีการแกไขปญหาทักษะ      

การบังคับลิ้นซอน ท้ังในแงของการฝกดวยคําพูด การเปาลม การบังคับลิ้น และแนวคิดการฝกซอม 

                                           
 18 Nancy Toff, The Flute Book ACOMPLETE GUIDE FOR STUDENTS AND 

PERFORMERS (Unites States of America: Oxford University Press, 2012), 121. 

1 

6 

3 
T K T K   T K T K   T Simile… …. … 
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แตมีความแตกตางกันตรงเรื่องของรูปแบบสัดสวนของจังหวะ 62

19 โดยมีวิธีการแกไขปญหาและแนว

ทางการฝกซอมดังนี้ 

 

 วิธีการแกไขมีดังตอไปนี้ 

 สามารถศึกษารายละเอียดข้ันตอนวิธีการแกไข ไดจากวิธีการแกไขในหัวขอเรื่อง เทคนิค

ท่ีเปนปญหา : การบังคับลิ้นซอน และสามารถศึกษาไดจากภาพท่ี 78 – 83 

 

 แนวทางการฝกซอม 

 นําชวงท่ีพบปญหาดังกลาว จากบทประพันธ Flute Concerto in E Minor No.7 ใน

ทอน รอนโด อัลเลเกร็ตโต โปโค โมเดราโต หองเพลงท่ี 169 ดังภาพท่ี 87 มาทําการกระจายกลุมโนต

และนําโนตประดับออกจากการฝกซอมครั้งนี้ เพ่ือใหงายตอการฝกซอม จากนั้นใหใสคําพูด คําวา 

“TI” และ คําวา “KE” ลงไปใตตัวโนต ซ่ึงคําพูดท่ีนํามาใชจะแตกตางกับคําพูดท่ีนํามาใชในเรื่องการ

แกไขปญหาเรื่องการบังคับลิ้นซอน ท่ีไดใชคําวา “TU” และ “KU” เพ่ือความเปนธรรมชาติ และ

คลองตัวในการขยับลิ้น จึงไดออกมาในลักษณะ “TI - KE - TI, TI - KE - TI, TI - KE - TI” “ที – เค – 

ที, ที – เค – ที, ที – เค  - ที” สลับกันไปเรื่อย ๆ โดยผูวิจัยจะใชอักษรภาษาอังกฤษตัว T แทนคําวา 

“TI” และตัว K แทนคําวา “KE” ดังภาพท่ี 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19 Mizzy Mc Caskill, The Flutist’s Companion a comprehensive method, 

(U.S.A.: Mel Bay Publications, 1983), 52.  
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ภาพท่ี 87 แสดงใหเห็นถึงชวงท่ีพบปญหาการบังคับลิ้นซอนแบบสาม ในทอน รอนโด อัลเลเกร็ตโต  

 โปโค โมเดราโต หองเพลงท่ี 169 

 

 
ภาพท่ี 88 แสดงใหเห็นถึงตัวอยางกลุมโนตท่ีไดรับการจัดกลุมใหมซ่ึงนํามาจาก ทอน รอนโด 

อัลเล 

 เกร็ตโต โปโค โมเดราโต หองเพลงท่ี 169 

 

 โดยแนวคิดการฝกซอมจากภาพท่ี 88 นั้นใหผูปฏิบัติฝกซอมมุงเขาหาจังหวะตกถัดไปทุก 

ครั้งเพ่ือใหหลังจากนี้หากเรานําไปประยุกตใชในชวงท่ีพบปญหาจะสามารถบรรเลงไดราบรื่น และ

ตอเนื่องกันนั่นเอง ดังภาพท่ี 89 

 

 

 

 

 

 

 T K T  T K T T    T K T T K T  T    T  K  T  T K T T    Simile………….....   

169 
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ภาพท่ี 89 แสดงใหเห็นถึงการฝกซอมท่ีมุงหาจังหวะตกถัดไปทุก ๆ ครั้งเพ่ือใหการบรรเลงจริงเกิด 

 ความราบรื่นและตอเนื่องกัน 

 

 จากนั้นใหผูปฎิบัติใชวิธีการฝกซอมดังเดิม และขยายประโยคท่ีจะทําการแกไขใหมีความ

ยาวมากข้ึนเพ่ือเปนการเชื่อมกลุมโนตเขาหากัน และยังคงนําคําพูด คําวา “TI” และ “KE” มารวม

ฝกซอม ดังภาพท่ี 90 

 

 
ภาพท่ี 90 แสดงใหเห็นถึงประโยคท่ีไดรับการขยายใหมีความยาวมากยิ่งข้ึนและยังคงนําคําพูด คํา 

 วา “TI” และ “KE” มารวมฝกซอม 

 

 

 

T K T  T K T T    T K T T K T  T    T K  T  T K T T    Simile………….....   

T  K  T  T  K  T  T  K  T  T  K  T   T        
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T  K  T  T  K  T  T  K  T  T  K  T    T        T  K  T   T  K  T    T  K  T   T  K  T  T        

1 
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 หลังจากนี้ใหผูปฏิบัติทําการเชื่อมกลุมโนตไปเรื่อย ๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล

จนกระท่ังสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงกับในบทประพันธ ดังภาพท่ี 91 

 

 
ภาพท่ี 91 แสดงใหเห็นถึงการนําวิธีการฝกซอมดังกลาวมาประยุกตใชในบทประพันธ 

 

 เนื่องจากผูวิจัยเล็งเห็นวาทักษะการบังคับลิ้นซอน เปนทักษะท่ีมีความสําคัญอยางมาก

สําหรับนักฟลูต หรืออาจรวมไปถึงนักดนตรีกลุมเครื่องลมชิ้นอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับนักเรียน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงมักจะพบเจอทักษะดังกลาวอยูบอยครั้ง เพราะบท

ประพันธท่ีใชทําการเรียน การสอนในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ลวนแลวแตเปนบทประพันธท่ีอาศัย

ประสบการณ ความสามารถ มีทักษะท่ีตองไดรับการฝกฝนเปนพิเศษ และแนนอนวาทักษะการบังคับ

ลิ้นซอนท้ัง 2 ชนิด ยอมเปนสวนหนึ่งในบทประพันธบทตาง ๆ ดวยเชนกัน ผูวิจัยไดเล็งเห็น

ความสําคัญตรงจุดนี้ จึงไดคนหาวิธีการแกไข และเทคนิคการฝกซอมดังกลาวมานําเสนอ เพ่ือให

บุคคลท่ีสนใจไดนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตนเองตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตามทุก ๆ 

ข้ันตอนวิธีการแกไข และแนวทางการฝกซอมควรเริ่มการฝกดวยอัตราจังหวะท่ีชาไปพรอมกับการ

เลือกใชสัดสวนตัวโนตท่ีคอนขางมีคาจังหวะมาก พรอมนําเมทเทรอนอม63

20 (Metronome) เขามารวม

                                           
 20 เมทเทรอนอม เครื่องนับจังหวะ เครื่องมือท่ีมีกลไกในการใหเสียงบอกจังหวะท่ี

เท่ียงตรง สามารถปรับความเร็วไดตามตองการ ดูใน ณัชชา โสติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางค

ศิลป, 187. 

 T K TT K TT K TT K TT K TT K TT K T K T  T        Simile……...................        
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ในขณะฝกฝน และใสใจในเรื่องของคุณภาพเสียงและเรื่องลมเปนสําคัญท่ีสุด เพราะหากมีทักษะการ

บังคับลิ้นซอนท่ีดีแลว แตขาดการดูแลเอาใจใสเรื่องของคุณภาพเสียง ขาดการใชลมท่ีถูกวิธี ยอมสงผล

ใหทักษะการบังคับลิ้นซอนท่ีไดฝกไปนั้นไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ 

 โดยผูวิจัยไดรับวิธีการแกไขปญหาและแนวทางการฝกซอมดังกลาวมาจากการถายทอด

ความรูจากอาจารย วรพล กาญจนวีระโยธิน 64

21 ผู ซ่ึงไดสําเร็จการศึกษาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาดุริยางคสากล เอกเครื่องดนตรีฟลูต และไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

กระท่ังไดรับทุนอานันทมหิดล โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร ไปศึกษาการเลนฟลูตท่ี

ประเทศเยอรมันนีเปนเวลา 2 ป ปจจุบันเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาการแสดงดนตรีคณะ         

ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังเปนหัวหนากลุมฟลูตประจําวง Bangkok Symphony 

Orchestra ผศ. วรพล ยังไดกลาวถึงเคล็ดลับการใชทักษะบังคับลิ้นซอนใหมีคุณภาพเสียงท่ีดีไววา 

ในขณะกระทําทักษะการบังคับลิ้นซอนนั้นไมควรใหความใสใจแตเรื่องการเคลื่อนตัวของลิ้นจนมาก

เกินไป ควรใหความสําคัญในเรื่องความเร็วลมมากกวา เพราะการใชทักษะการบังคับลิ้นซอนนั้น เปน

การนําลิ้นมาขวางทางลมเพ่ือใหเสียงขาดออกจากกัน และมีชองวางของเสียงนอยท่ีสุด ดังนั้น จึงควร

ขยับลิ้นใหตัดขาดชองเดินลมท่ีไดเปาออกมาพอดี ไมควรใหลิ้นไปกระทบกับฟน หรือเพดานปากจน

มากเกินไป เพราะจะเกิดเสียงกระแทกของลิ้นกับอวัยวะตาง ๆ ภายในชองปาก เกิดเปนเสียงท่ีไมควร

มี และหากผูปฏิบัติใหความใสใจในเรื่องความเร็วลมมากพอ คุณภาพเสียงท่ีไดภายใตการใชทักษะ

บังคับลิ้นซอนนั้นจะยังคงคุณภาพดังเดิมเหมือนกับเสียงเปาลากยาวตามปกติ และคุณภาพของการใช

ทักษะการบังคับลิ้นซอนท่ีดีนั้น มีวิธีสังเกตดังนี้ ในขณะท่ีผูปฏิบัติกําลังใชทักษะการบังคับลิ้นซอนนั้น 

หากความเขมของเสียงท่ีไดมีความดังเทากับ FORTE แลว เสียงของลิ้นท่ีมาตัดขวางทางเดินลมควรมี

ความดังเทากับ PIANO หรือไมควรมีเสียงท่ีเกิดจากการกระทําของลิ้นเลย เพราะผูฟงตองการรับฟง

เสียงโนตท่ีมีคุณภาพ ไมไดตองการรับฟงเสียงท่ีเกิดจากการกระทําของลิ้น65

22   

 

                                           
 21 วรพล กาญจนวีระโยธิน, ประวัติทางดานดนตรีแบบยอ ๆ ของผม, เขาถึงเม่ือ 24 

มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://worapon.blogspot.com/2008/08/blog-post_09.html   

 22 วรพล กาญจนวีระโยธิน, Tip การตัดล้ิน, เขาถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2560, เขาถึงได

จากhttps://www.youtube.com/watch?v=bSSuZhoWbtM   
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาการแสดงเดี่ยวฟลูตเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาทักษะท่ีเปนปญหากับ

การบรรเลงในบทประพันธ หาวิธีการแกไขทักษะท่ีเปนปญหา และแนวทางการฝกซอมบทประพันธท่ี

นํามาทําการวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยเลมนี้เปนแหลงเรียนรู ศึกษาหาขอมูลจากผูท่ีสนใจตองการบรรเลง

บทประพันธบทเดียวกันกับท่ีผูวิจัยนํามาทําการวิจัย ท้ังในแงของประวัติศาสตร วิเคราะหสัดสวนบท

ประพันธ วิธีการฝกซอมบทประพันธ และท่ีสําคัญเพ่ือใหนักฟลูตท่ีพบเจอปญหาดานทักษะเดียวกัน

กับผูวิจัย สามารถนําวิธีการแกไขปญหาและแนวทางการฝกซอมไปประยุกตใชไดกับตนเอง เพราะ

ปญหาท่ีผูวิจัยไดเลือกนํามาทําการหาวิธีการแกไขนั้น มักพบไดบอยครั้งกับ         บทประพันธท่ีไดรับ

การประพันธใหแกฟลูต 

 บทประพันธท่ีนํามาทําการวิจัยในครั้งนี้มี 3 บทประพันธ ดังนี้ 

 บทประพันธจากยุคบาโรก จํานวน 1 บทเพลง ไดแก 

 1 . Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ป ระ พั น ธ โด ย  เกออรก  ฟ ลิ ป      

เทเลมันน (Georg Philipp Telemann) ความยาวของบทประพันธเปนเวลา 5 นาทีโดยประมาณ 

 บทประพันธจากยุคคลาสสิก จํานวน 1 บทเพลง ไดแก 

 2. Flute Concerto in E Minor No.7 ประพันธโดย ฟรองซัวส เดอเวียน (François 

Devienne) ความยาวของบทประพันธเปนเวลา 25 นาทีโดยประมาณ 

 บทประพันธจากยุคโรแมนติก จํานวน 1 บทเพลง ไดแก 

 3. Introduction and Variations on a Theme Op.160 ประพันธโดย ฟรานซ ป

เตอร ชูเบิรต (Franz Peter Schubert) ความยาวของบทประพันธเปนเวลา 25 นาทีโดยประมาณ 

 

สวนท่ี 1 ปญหาท่ีพบ 

 1. การบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะท่ีผูประพันธกําหนดไวในบทเพลง 
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 2. ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 

 3. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอน 

 4. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอนแบบสาม 

 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลวิธีการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีการบันทึกไว

ในสื่อออนไลน 

 1.  อาจารย Jennifer Cluff 

 2. ผูชวยศาสตราจารย วรพล กาญจนวีระโยธิน 

 3. อาจารย ชัชวาล อรรถกิจโกศล 

 จากการสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลวิธีการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีการบันทึกไวในสื่อ

ออนไลน มีความเห็นและวิธีการแกไข ดังนี้ 

 1. ปญหาการบรรเลงโนตเพลงจํานวนมากใหตรงกับจังหวะท่ีผูประพันธกําหนดไวในบท

เพลง 

  การแกไขปญหาดังกลาวผูวิจัยไดมุงเนนแกไขในเรื่องของสรีระทางรางกาย เพ่ือให

อวัยวะท่ีสัมผัสกับฟลูตมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยไดแบงหัวขอการแกไขสรีระทางรางกาย

ออกเปน 3 หัวขอดังนี้ 

 1.1 การประคองถือฟลูตท่ีเหมาะสมมีความม่ันคงกับการปฏิบัติฟลูต 

 1.2 การวางนิ้วมือท่ีเหมาะสมมีความคลองตัวกับการปฏิบัติฟลูต 

 1.3 ลกัษณะของหัวไหลและขอศอกท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

  จากการรวบรวมขอมูลวิธีการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีการบันทึกไวในสื่อออนไลน 

อาจารย Jennifer มีความเห็นและวิธีการแกไขปญหาไปในทางเดียวกันกับผูวิจัย ในใจความสําคัญ

ท่ีวา ทาทางท่ีเหมาะสมจะสงผลตอความคลองตัวของสรีระทางรางกาย สามารถทําใหเพ่ิมขีด

ความสามารถในการบรรเลงบทประพันธใหราบรื่นมากยิ่งข้ึน และอาจารย Jennifer ยังแนะนําอีกวา

การประกอบฟลูตใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับผูปฏิบัตินั้นยอมสงผลถึงความคลองตัวในการ

บรรเลงอีกดวย โดยใหใช (Key Center) เปนตัวกําหนดจุดรอยตอในการประกอบฟลูตเขาดวยกัน 
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 2. ทักษะการใชรูปปากเปาเสียงสูงใหอยูในความเบาและยังคงคุณภาพเสียงท่ีเหมาะสม 

  การแกไขปญหาดังกลาวผูวิจัยไดมุงเนนแกไขในเรื่องของรูรูปปากของการเปาฟลูต 

โดยแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของทิศทางลม และขนาดของรูรูปปากท่ีเหมาะสมกับชวงเสียงในแตละ

ชวงเสียง เพ่ือทําความเขาใจถึงกลไกการกําเนิดเสียงของฟลูตวาเกิดข้ึนไดอยางไร กอนท่ีจะนําไป

ประยุกตใชกับชวงท่ีเปนปญหา โดยวิธีการแกไขปญหาของผูวิจัยนั้น ไดแกไขดวยการเลื่อนขากรรไกร

ลางเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางลม เพ่ือใหไดเสียงท่ีตองการและอยูในความเบา และยังนําทฤษฎีอนุกรม

ฮารโมนิกสมาเปนแบบฝกหัดทําการฝกซอม 

  จากการรวบรวมขอมูลวิธีการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีการบันทึกไวในสื่อออนไลน 

อาจารย ชัชวาล มีความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันกับผูวิจัย ในเรื่องของการทําความเขาใจเรื่อง

จุดกําเนิดเสียง เพ่ือใหทราบถึงกลไกการทํางานของฟลูต และยังไดสรุปทิศทางการเคลื่อนตัวของ

ขากรรไกรใหเห็นเปนภาพประกอบ เพ่ือใหไดทิศทางลมท่ีเหมาะสมกับชวงเสียงแตละชวง อาจารย 

ชัชวาล ยังไดใหขอสังเกตถึงลักษณะของผูท่ีเขาขายวากําลังใชรูปปากท่ีผิดไวดังนี้ 

  “ยิ่งเปายิ่งเม่ือยแกม 

  ยิ่งเปานานยิ่งเปาไมออก 

  ตองหมุนฟลูตเขาหาตัวเรื่อย ๆ เพ่ือท่ีจะเปาเสียงสูง 

  ยิ่งเปาเทาไหร ยิ่งไดเสียงท่ีไมดี และมีลมแทรกออกมาเปนจํานวนมาก” 

 3. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอน 

  การแกไขปญหาดังกลาวผูวิจัยไดแนะนําถึงข้ันตอนการฝกซอมการบังคับลิ้นเดี่ยว

กอนท่ีจะมาทําการแกไข การบังคับลิ้นซอน โดยการฝกพูดคําวา “ทู” เพ่ือใหทราบวาหากนําไปปฏิบัติ

จริงทิศทางของลิ้นควรสัมผัสกับจุดใดในชองปาก จากนั้นจึงเปาลมเขาไปพรอมกับใชคําพูดเดิม โดย

ลมท่ีเปามาตองมีความตอเนื่องไมมีการหยุดลมไมวาในกรณีใด ๆ จากนั้นจึงเริ่มนําไปรวมฝกกับฟลูต 

แตในเม่ือเปนการบังคับลิ้นซอน จึงตองเพ่ิมคําพูดใหมเขามารวมฝก นั่นคือคําวา “คู” เพ่ือใหลิ้นมี

ความไวมากยิ่งข้ึน โดยนําคําวา “คู” เริ่มฝกในลักษณะเดียวกันกับคําวา “ทู” จนกวาจะแยกเสียงท่ี

ไดรับการตัดลมนั้น ฟงดูแลวไมมีความแตกตางกัน จึงสามารถนํามาผสมกันไดภายหลัง และขณะ

ฝกซอมมุงเนนหาจังหวะตกท่ี 1 เสมอ 



96 

 

 

  

 

 4. การบรรเลงทักษะท่ีเรียกวา การบังคับลิ้นซอนแบบสาม 

  ผูวิจัยใชหลักการเดียวกันกับวิธีการแกไข การบรรเลงทักษะการบังคับลิ้นซอน แตได

เปลี่ยนคําพูดท่ีนํามาใชทําการแกไข คือคําวา “ที” และคําวา “เค” เขามาแทนท่ีคําวา “ทู” และ “คู” 

และเปลี่ยนจุดเนนจังหวะตกมาเปนตัวโนตท่ี 1 และตัวโนตท่ี 4 แทน 

  จากการสัมภาษณ ผศ. วรพล เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 อาจารยไดมีความเห็น

สอดคลองแบบเดียวกันกับท่ีผูวิจัยไดกระทําการแกไข ท้ังการบรรเลงทักษะการบังคับลิ้นซอน และการ

บรรเลงทักษะการบังคับลิ้นซอนแบบสาม เพราะวิธีดังกลาวผูวิจัยไดรับการถายทอดจาก ผศ. วรพล 

เองอีกดวย และอาจารยไดเนนย้ําเปนพิเศษในเรื่องของคุณภาพเสียง มากกวาท่ีจะไปกังวลเรื่อง

ตําแหนงลิ้นภายในชองปาก โดยใหเปาลมตอเนื่องหรืออาจกลาวไดวาตองเพ่ิมความเร็วลมมากข้ึน

เล็กนอยในขณะท่ีกําลังใชทักษะการบังคับลิ้นท้ัง 2 รูปแบบ เพ่ือเปนการชดเชยความตอเนื่องของลมท่ี

ไดรับความเสียหาย จากการโดนลิ้นเฉือนผานไป จึงจะไดคุณภาพเสียงโนตท่ีดีขณะใชทักษะการบังคับ

ลิ้นซอนท้ัง 2 รูปแบบ 

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 

 สําหรับผูท่ีมีความสนใจตองการบรรเลงบทประพันธบทเดียวกันกับผูวิจัยนั้น จําเปนตอง

ผานการฝกซอมดวยแบบฝกหัดเหลานี้ เชน TREVOR WYE Complete Daily Exercises for the 

Flute Essential Practice Material, P. TAFFANEL et Ph. GAUBERT 17 Grands Exercices 

Journaliers de Mécanisme pour FLûTE, The 28 Day Warm Up Book for all 

flautists…eventually!, The flutist’s Companion เปนตน หรือแบบฝกหัดท่ีภายในมีเนื้อหา

คลายกัน เหตุผลเพราะภายในแบบฝกหัดดังกลาวเหลานั้นมีทักษะ และวิธีการฝกซอมแกไขปญหาท่ี

พบบอยครั้งในบทประพันธท่ีประพันธใหแกฟลูตโดยเฉพาะ 
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ประวัติผูเช่ียวชาญ
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ประวัติผูเช่ียวชาญ 

 

 1. อาจารย Jennifer Cluff ผู ซ่ึงเปนนักฟลูตชาวแคนนาดาและเปนอาจารยสอนท่ี 

Royal Conservatory A.R.C.T., Bachelor of Music in Performance, University of Toronto 

และเป น  Principal Flute of The Vancouver Island Symphony from 1995 to 2006  & 

Instructor at Vancouver Island University since 1993 

 2. อาจารย ชัชวาล อรรถกิจโกศล ผูซ่ึงจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย อาจารยชัชวาลเคยเปนอาจารยประจําท่ี โครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป ท่ี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ตอมาไดศึกษาตอท่ี Ecole Normale de Musique de 

Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยไดเรียนกับ Prof. Christian Cheret และ Prof. Philippe Lesgourgues 

ปจจุบันอาจารย ชัชวาล ทําการสอนในสตูดิโอสวนตัว 

 3 .ผูชวยศาสตราจารย วรพล กาญจนวีระโยธิน ผูซ่ึงไดสําเร็จการศึกษาท่ีคณะศิลปกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาดุริยางคสากล เอกเครื่องดนตรีฟลูต และไดรับเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง กระท่ังไดรับทุนอานันทมหิดล โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร ไปศึกษา

การเลนฟลูตท่ีประเทศเยอรมันนีเปนเวลา 2 ป ปจจุบันเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาการแสดง

ดนตรีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังเปนหัวหนากลุมฟลูตประจําวง Bangkok 

Symphony Orchestra 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

อธิบายถึงความหมายและสมาชิกรวมท้ังหมดของอนุกรมฮารโมนิกส 
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อธิบายถึงความหมายและสมาชิกรวมท้ังหมดของอนุกรมฮารโมนิกส 

 

 ความหมาย ท่ีมาของคําแปล อนุกรมฮารโมนิกส, อนุกรมเสียงหลอก คือ โนตชุดหนึ่ง

ประกอบดวยโนตหลายตัวเกิดจากการสั่นสะเทือนในระดับรองของคลื่นเสียงหลัก66

1 

 

 “บนเครื่องเปาคือระดับความถ่ีของเสียงในธรรมชาติหลาย ๆ ระดับท่ีเกิดข้ึนในการบรรเลงเครื่อง

ดนตรีท่ีระดับความยาวของเครื่องเพียงระดับเดียว หรือกดนิ้วเครื่องดนตรีในตําแหนงเดียวแตดวย

วิธีการปรับความเร็วของลมหรือขนาดของรูเปาท่ีปากก็จะทําใหเกิดระดับเสียงท่ีตางกันข้ึนไป

ยกตัวอยางของฟลูตถาเราเลนฟลูต ท่ี โนตตัว C1 (C Octave 1) ความถ่ีจริงท่ีหู เราไดยินจะ

ประกอบดวยโนตตาง ๆ มากกวา C1 ตัวเดียว ดังนี้คือ 

C1 – C2 – G2 – C3 – E3 – G3 – C4 

เราสามารถใชความรูเรื่องนี้มาชวยในการฝกพัฒนาการควบคุมเสียงฟลูทและการเลนฟลูท”2 

 

 

 

 

 

                                           
  1 ณัชชา โสติยานุรักษ , พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2547), 132. 

 2 วรพล กาญจนวีระโยธิน, แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเสียงสําหรับเครื่องลมไม,

เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.music.su.ac.th/wpcontent/uploads/2016/08/%E0%B9%81%E0%B8%99%E

0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%

B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0

%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%9

9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0

%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%

80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0

%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.pdf 
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สมาชิกรวมท้ังหมดของอนุกรมฮารโมนิกส 

 

 
ภาพท่ี 92 แสดงถึงสมาชิกรวมท้ังหมดของอนุกรมฮารโมนิกส 

ท่ีมา: Wikipedia, Harmonic series (Music), เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2560 

เขาถึงไดจาก  https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://en. 

wikipedia.org/  wiki/Harmonic_series_(music)&prev=search 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ส่ือวีดีทัศนท่ีนํามาเปนเครื่องมือทําการวิจัย 
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ส่ือวีดีทัศนท่ีนํามาเปนเครื่องมือทําการวิจัย 

 

1. Fantasie in G Major for Flute Solo No.11 ประพันธโดย เกออรก ฟลิป เทเลมันน (Georg 

Philipp Telemann)  

 1.1 บรรเลงโดย คุณ  Sooyun Kim ผู ซ่ึ งชนะการแข ง ขันรายการ Georg Solti 

Foundation career grant เม่ือป ค.ศ. 2007 และยังเคยรวมแสดงกับวง New Jersey Symphony, 

New England Conservatory Symphony Orchestra, the Gardner Museum Chamber 

Orchestra, the New Amsterdam Symphony Orchestra, the Seoul Philharmonic 

Orchestra, and the Boston Pops Orchestra.1  

 1.2 บรรเลงโดย อาจารย Barthold Kuijken เปนหนึ่งในนักดนตรีท่ีโดดเดนท่ีสุดใน

เบลเยียม และเปนผูอํานวยการฝายศิลปของ Indianapolis Baroque Orchestra และเปนสมาชิก

คนหนึ่งของ Indyflute ซ่ึงเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์69

2                

 1.3 บรรเลงโดย อาจารย Claire Guimond นักฟลูต ชาวแคนนาดา ผูซ่ึงเปนลูกศิษย

ของอาจารย Barthold Kuijken จบการศึกษาจาก McGill University และเปนอาจารยสอน ฟลูต ท่ี 

McGill University และอาจารยยังมีบันทึกการแสดงตามสื่อออนไลนมากกวา 30 ครั้งอีกดวย70

3   

2. Flute Concerto in E Minor No.7 ประพันธโดย ฟรองซัวส เดอเวียน (François Devienne) 

 2.1 บรรเลงโดย อาจารย Philippe Bernold ผูซ่ึงเปนท้ัง นักฟลูต และ ผูควบคุมวงออร

เคสตรา และชนะการแขงขันอันดับท่ี 1 รายการ The Jean-Pierre Rampal International 

                                           
 1 Sooyun Kim, A rare virtuoso of the flute, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, 

เขาถึงไดจาก https://www.chambermusicsociety.org /about/artists/woodwind /sooyun-

kim 

 2 Robert Cummings, Artist Biography by Robert Cummings, เขาถึงเม่ือ 14 

กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://www.allmusic.com/artist/barthold-kuijken-

mn0001651116/biography.    

 3 Aryeh Oron, Claire Guimond (Flute, Musical Director), เข า ถึ ง เ ม่ื อ  14 

กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://www.bach-cantatas.com/Bio/Guimond-Claire.htm. 
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Competition in Paris ในป ค.ศ. 1987 และยังเปนอาจารยสอนเครื่องมือฟลูต และยังเปนอาจารย

สอนวิชารวมวง ณ The National Paris Conservatoire อีกดวย71

4 

 2.2 บรรเลงโดย Philippe Allain-Dupré ผู ซ่ึงเก่ียวงานวิชาการเก่ียวกับฟลูตในชื่อ 

articles de fond sur l'organologie de la flûte และยังไดรับเชิญใหมาแสดงในงาน ครบรอบการ

จากไปของ ฟรองซัวส เดอเวียน อีกดวย72

5 

 2.3 บรรเลงโดย Gonzalo Cortes ผูซ่ึงเปนหัวหนากลุมเครื่องมือฟลูต ของวง Classical 

Orchestra of Santiago และไดรับประกาศนียบัตร จาก Duquesne University โดยไดเรียนกับ 

อาจารย Robert Langevin หัวหนากลุมเครื่องมือฟลูต The New York Philharmonic6 

3. Introduction and Variations on a Theme Op.160 ประพันธโดย ฟรานซ ปเตอร ชูเบิรต 

(Franz Peter Schubert) 

 3.1 บรรเลงโดย อาจารย Emmanuel Pahud ไดเขาศึกษาท่ี Conservatoire de Paris 

(Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris) ในประเทศฝรั่งเศสและไดเรียนกับ 

Michel Debost, Alain Marion, Pierre Artaud และ Christian Larde ไดรับรางวัล 2 รางวัลใน

การแขงขัน International Scheveningen Music Scheveningen ประเทศเนเธอรแลนด ปจจุบัน

นับไดวา อาจารย Pahud นั้น เปนนักฟลูตท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ีรูจักอยางมาก เพราะดวยน้ําเสียง 

และการตีความท่ีมีเอกลักษณ อาจารยยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติแกนักฟลูต และมีการบันทึกเสียงอยาง

บอยครั้ง74

7 

                                           
4 Philippe Bernold, BIOGRAPHY, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.philippebernold.com/Philippe-Bernold-biography.html. 

  
 

5 Jean-Baptiste Allain-Dupré, Philippe Allain-Dupré flûte traversière, 

เข า ถึ งเม่ื อ  14 กรกฎาคม 2560, เข า ถึ งได จ าก  http://www.les-passions.fr/fr/musiciens-

baroques/philippe-allain-dupre. 

6 Gonzalo Cortes, Gonzalo Cortes flute, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขาถึง

ไดจาก http://academy.thevirtuosi.org/gonzalo-cortes-flute.  
 7 Emmanuel Pahud, BIOGRAPHY, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.emmanuelpahud.net/biography.html. 
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 3.2 บรรเลงโดย บรรเลงโดย คุณ Sooyun Kim ผูซ่ึงชนะการแขงขันรายการ Georg 

Solti Foundation career grant เม่ือป  ค .ศ . 2007 และยังเคยรวมแสดงกับวง New Jersey 

Symphony, New England Conservatory Symphony Orchestra, the Gardner Museum 

Chamber Orchestra, the New Amsterdam Symphony Orchestra, the Seoul 

Philharmonic Orchestra, and the Boston Pops Orchestra. 

 3.3 บรรเลงโดย อาจารย MIMI STILLMAN ผูซ่ึงเปนนักฟลูตท่ีมีฝมือยอดเยี่ยมแหงโลก

ดนตรีอีกท้ังยังเปนนักเขียนวิชาการงานดานดนตรี อาจารยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติแกนักฟลูตอยาง

บอยครั้ง และยังเปนคอลัมนิสตนิตยสาร Flutewise (UK) อีกดวย75

8 

                                           
8 MIMI STILLMAN, Flutist – Writer – Thinker, เขาถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, 

เขาถึงไดจาก http://mimistillman.com/about. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
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คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณ 

เรื่อง ทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต (Posture) 

เอกสารประกอบรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย 

การแสดงเดี่ยว ฟลูต โดย ภูมิใจ พลเพ็ชร 

FLUTE RECITAL BY POOMJAI POLPET 

1. ทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูตควรมีลักษณะอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. การถือฟลูต การวางนิ้ว ลักษณะหัวไหลและขอศอกท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูตควรมี

ลักษณะอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

3. ทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูตมีวิธีการฝกอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

4. ปจจัยใดท่ีสงผลตอทาทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติฟลูต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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5. ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

ลงช่ือ…………………………………… 

วันท่ี……………………………………. 

ตําแหนง………………………………… 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง การควบคุมชวงเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงคุณภาพท่ีดี 

เอกสารประกอบรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย 

การแสดงเดี่ยว ฟลูต โดย ภูมิใจ พลเพ็ชร 

FLUTE RECITAL BY POOMJAI POLPET 

1. การควบคุมชวงเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงคุณภาพท่ีดีควรมีลักษณะอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. การควบคุมชวงเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงคุณภาพท่ีดีมีความจําเปนอยางไรกับการ

ปฏิบัติฟลูต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

3. การควบคุมชวงเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงคุณภาพท่ีดีมีวิธีการฝกอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

4. ปจจัยใดท่ีสงผลตอการควบคุมชวงเสียงสูงใหอยูในความเบาแตยังคงคุณภาพท่ีดีมีอะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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5. ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

ลงช่ือ…………………………………… 

วันท่ี……………………………………. 

ตําแหนง………………………………… 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง การบังคับล้ินซอน (Double Tonguing) 

เอกสารประกอบรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย 

การแสดงเดี่ยว ฟลูต โดย ภูมิใจ พลเพ็ชร 

FLUTE RECITAL BY POOMJAI POLPET 

1. การบังคับล้ินซอน (Double Tonguing) คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. การบังคับล้ินซอนมีความจําเปนอยางไรกับการปฏิบัติฟลูต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

3. การบังคับล้ินซอนมีวิธีการฝกอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

4. ปจจัยใดท่ีสงผลตอคุณภาพของน้ําเสียงในขณะท่ีใชทักษะการบังคับล้ินซอน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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5. ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

ลงช่ือ…………………………………… 

วันท่ี……………………………………. 

ตําแหนง………………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นายภูมิใจ พลเพ็ชร 

ท่ีอยู  4 ซ.8 คลองเรียน 2 ถ.รมเย็น 2  

  ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2556 สําเร็จการศึกษา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 พ.ศ. 2557 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  

  คณะดุริยางคศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2554–2555 ผูสอนวิชาฟลูตคลาสสิก สถาบันดนตรีเคพีเอ็น สาขาสามเสน 

 พ.ศ. 2559 พนักงานประจําบริษัท สยามดนตรี ยามาฮา  

 ปจจุบัน ผูสอนวิชาฟลูตคลาสสิก แกบุคคลท่ัวไป 
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